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 الشكر والتقدير 
 

ي  
 
ي للعلوم االجتماعية ف  بمدير   لبنان،يتقدم المجلس األعىل للسكان بخالص الشكر والتقدير للمجلس العرب 

ً
ه  تممثال

 .ستناي شامي ة الدكتور  ةالعام

ي المنطقة    بتمويل من م تنفيذ هذا البحث ت
 
ي للعلوم االجتماعية برنامج "الصحة وسبل المعيشة ف المجلس العرب 

والهشا  الرفاه  ) العربية:  األوىل  بدورته  اع"  والن   مقدمة(  2022  -2020شة  للتعاون    بمنحة  السويدية  الوكالة  من 

ي الدوىلي )
 (. Sidaاإلنماب 

للسكان عرب ي األعىل  للدكتور  المجلس  وتقديره  شكره  عن  ا 
ً
دينا    جوسمان،   جويل  ةأيض   سيدهفا،والدكتورة 

نفوالدكتور جورج باالتييل ،  ة الجميع هذه ت قد حسَّ  .الدراسة بطرق ال تعد وال تحىصخن 

 .لتنفيذ هذه الدراسة من الجامعة األردنيةالدكتورة أري    ج عثمان كما نشعر باالمتنان للدعم الذي قدمته 

صحة األرسة / نور الحسي    العناية ب بالشكر واالمتنان لوزارة الصحة ومعهد    المجلس األعىل للسكانكما يتقدم  

ي تنسيق الحصول عىل عينات  والجمعية األردنية لتنظيم وحماي 
ي ف 
ة العمل الميداب  ة األرسة الذين ساهموا خالل فنر

 الدراسة المطلوبة حسب مواصفات الدراسة. 

للسكانعرب  ي األعىل  والتوجيه    امتنانهعن    المجلس  ي والمراجعة 
الفن  الدعم  الذين عملوا عىل  لجميع موظفيه 

. قدم كل من أعضاء المجلس ي
ي شكلها النهاب 

ة شخصية ومهنية واسعة النطاق. آملي      للدراسة ف  األعىل للسكان خن 

 للباحثي   وصانعي السياسات إلضافة معرفة ملموسة جديدة للتأثن   
ً
سياسات  ب   للخروجأن يكون هذا البحث مرجعا

وجي   بالفعل بالمساعدة والدعم  لوممارسات أفضل    
لحد من زواج األطفال بي   الالجئي   السوريي   وتزويد المنر

. المطلو   بي  
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 المساهمون
 ون الرئيسي ونالمسؤول

 عبلة محمد احمد عماوي 

 أري    ج خليل عثمان

 

اء / استشاريون خارجيون  خن 

 د. جورج باالتيل 

 د. دينا سيدهفا 

 د. جويل جوسمان 

س   مورجن تشالمن 

 

 ون الرئيسي ونالباحث

 عىلي نهار سالم المطلق 

 منال )محمد سعيد( فارس الغزاوي 

 العزة لب ا غالب خليل ط

 

 اتالباحث

 ورود عثمان البطوش

 جوانا فارس سماوي 

 رزان غازي العزة 
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 6 المقدمة 

   األطفال زواج
ن
 7 األردن  ف

 9 المنهجية 

 10 المرحلة األوىل 

 10 :مقابالت مع مزودين المعلومات الرئيسيي   

 10 مراجعة األدبيات 

ي تمت مراجعتها 
ات العلمية النر  10 النشر

 13 المرحلة الثانية 

 13 العينة 

 13 الحشد وجمع البيانات 

 14 تحليل البيانات 

 16 االعتبارات االخالقية  

 18 النتائج 

 18 نتائج المرحلة األوىل 

 18 نتائج مناقشات مجموعات العمل المركزة ألصحاب المصلحة 

 18 تصورات أصحاب المصلحة عن زواج األطفال

 20 التحديات المتصورة 

 22 نتائج المراجعة األدبية 

 22 دوافع زواج األطفال

 22 عواقب زواج األطفال 

 23 فجوات األدبيات 

 23 المناقشة 

 24 الثانية نتائج المرحلة 

 24 الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة

ي 
 24 التحليل الديمغراف 

 29 نتائج مقابالت النساء المعمقة 

 29 : صوت من الداخل زواج االطفالوجهات نظر حول 

 32 زواج االطفالعوامل الخطر لتجربة 

 34 زواج االطفال نتائج 

 36 زواج االطفال العوامل المرتبطة بالمرونة والضعف بعد 

 41 المراجع 

https://hpcco-my.sharepoint.com/personal/razan_hpcco_onmicrosoft_com/Documents/research%20and%20study/Project%20work/ACSS/report/The%20Intersection%20Between%20Early%20Marriage%20and%20Adolescent%20Childbearing%20on%20Perinatal%20Reproductive%20and%20Mental%20Health%20among-%20Arabic.docx#_Toc97049805
https://hpcco-my.sharepoint.com/personal/razan_hpcco_onmicrosoft_com/Documents/research%20and%20study/Project%20work/ACSS/report/The%20Intersection%20Between%20Early%20Marriage%20and%20Adolescent%20Childbearing%20on%20Perinatal%20Reproductive%20and%20Mental%20Health%20among-%20Arabic.docx#_Toc97049809
https://hpcco-my.sharepoint.com/personal/razan_hpcco_onmicrosoft_com/Documents/research%20and%20study/Project%20work/ACSS/report/The%20Intersection%20Between%20Early%20Marriage%20and%20Adolescent%20Childbearing%20on%20Perinatal%20Reproductive%20and%20Mental%20Health%20among-%20Arabic.docx#_Toc97049815
https://hpcco-my.sharepoint.com/personal/razan_hpcco_onmicrosoft_com/Documents/research%20and%20study/Project%20work/ACSS/report/The%20Intersection%20Between%20Early%20Marriage%20and%20Adolescent%20Childbearing%20on%20Perinatal%20Reproductive%20and%20Mental%20Health%20among-%20Arabic.docx#_Toc97049824
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  المقدمة
ف اليونيسف    18يعتن  زواج األطفال أو الزواج الذي يحدث قبل سن   عرِّ

ُ
ا لحقوق اإلنسان. ت

ً
عاًما انتهاك

عاًما وشخص بالغ أو    18األطفال بأنه "أي زواج رسمي أو ارتباط غن  رسمي بي   طفل دون سن  زواج  

عىل الرغم من انتشاره بي      سواء،الفتيات والفتيان عىل حٍد    عىل  [. يؤثر زواج األطفال1طفل آخر" ] 

الفتيان ]  يعية،الرغم من القيود  ب[.  2الفتيات أكنر من  ة عىل  ال تزال هذه الممارسة الض  التشر ارة منتشر

،نطاق واسع. عىل الصعيد  ة ] 21تزوجت    العالمي  [. 3٪ من الشابات قبل بلوغهن سن الثامنة عشر

وجن قبل بلوغ  ايضا   مدى الحياةلو يمكن أن يؤدي زواج األطفال إىل معاناة فورية   ي ينر 
   ال. الفتيات الالب 

ىلي   18
ي المدرسة وأكنر عرضة للعنف المن  

األطفال  أن    ذلك،[. واألهم من  1]  عاًما أقل عرضة للبقاء ف 

 ما يصبحن    العرائس
ً
ي الوالدة    حوامل، غالبا

وهو وضع يهدد صحتهن ويزيد من الخطر عىل األطفال حدينر

ا. تم توثيق المضاعفات العميقة للوالدة الناتجة عن زواج األطفال  
ً
ا،أيض

ً
وُيقال إنها السبب الرئيسي   جيد

اوح أ ي تنر
تمثل البلدان المنخفضة    العالم، عاًما عىل مستوى    19و  15عمارهن بي    للوفاة بي   الفتيات الالب 

ي سن    99والمتوسطة الدخل  
  ذلك، سنة. عالوة عىل  49 -. 15٪ من وفيات األمهات العالمية للنساء ف 

أعىل لإلصابة بتسمم الحمل والتهاب بطانة الرحم النفاسي وااللتهابات    خطرا تواجه األمهات المراهقات  

اوح أعمارهن بي    الجهازية  
ي تنر
ا،عاًما.    24و  20مقارنة بالنساء الالب  ً يواجه األطفال المولودين ألمهات    أخن 

عاًما مخاطر أعىل من انخفاض الوزن عند الوالدة والوالدة المبكرة وظروف الولدان    20تقل أعمارهن عن  

مت العديد من االتفاقيات الدولية بالقضاء عىل  4الشديدة ]  زواج األطفال وحماية حقوق األطفال.  [. النر 

( إىل القضاء عىل الممارسات الضارة، مثل  SDG - 5.3تهدف أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة )

الجنسي   ] للنهوض بالمساواة بي    المبكر والقشي كمبادرة رئيسية  [. تتضمن  5زواج األطفال والزواج 

  متوسط العلماء أن ثمانية من يشن   هدف؛    17  (SDGs)  المستدامةألهداف التنمية    2030خطة عام  

 [. 6لن تتحقق إال إذا قضينا عىل زواج األطفال ] هذه األهداف  

اعات والعنف والكوارث الناتجة   ي أوقات الن  
ات المدمرة عىل حياة اإلناث ف  يعتن  زواج األطفال أحد التأثن 

٪  20حيث تم اإلبالغ عن زيادة بنسبة   ألزمات،ا عن األخطار الطبيعية. يزداد انتشار زواج األطفال أثناء  

ي األصل إىل عدم المساواة بي    
اعات. تعود جذور هذه الظاهرة ف  ي اليمن وجنوب السودان نتيجة للن  

ف 

ي أوقات األزمات. ]
ي تتفاقم ف 

 [ 7الجنسي   وتدفعها مجموعة معقدة من العوامل النر

 

 

 

 

ا
لمقدمة
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ي األردن  
 زواج األطفال ف 

 

 

 عىل حد سواء، مع حواىلي  الطفالت    تفع عدد الفتيات ار 
ي األردن منذ بداية الحرب السورية بي   األردنيي   والسوريي  

وجات ف  ٪ من  13المنر 

ي األردن. يتباين انتشار زواج اإلناث تحت سن  
ي كل من   2020حيث بلغ عام    المحافظات، بشكل واضح بي     18إجماىلي حاالت الزواج ف 

ف 

(. يعود ارتفاع معدل زواج اإلناث تحت سن  12.4 ٪،12.1  ٪،14 ٪،16.7  ٪،18المفرق والزرقاء وجرش وإربد والبلقاء )  ٪ عىل التواىلي

المحافظة ]   18 تلك  ي 
وجات ف  المنر  ارتفاع نسبة غن  األردنيات بي    المفرق إىل  ي محافظة 

السوريي    8ف  الالجئي    أثر تدفق  ات  [.  والتغن 

ي األردن عىل عدد حاالت زواج األطفال خالل السنوات الماضية، فقد أشارت دراسة المجلس األعىل للسكان  
ي حدثت ف 

الديموغرافية النر

ي نسبة الزيجات المسجلة  2017حول زواج األطفال لعام 
ة ف  ي األردن إىل أن هناك زيادة كبن 

سنة خالل   18إلناث السوريات دون سن لف 

ة   ي األردن عام   ٪ من إجماىلي 12مقارنة بالنسب الوطنية، حيث ارتفعت النسبة من    2015-2011الفنر
عدد الزيجات المسجلة للسوريي   ف 

ي عام  25إىل  ثم  ،    2012٪ عام  18.4، إىل    2011
الزيادة حنر عام    2014٪ عام  32.3، وإىل    2013٪ ف  ، حيث    2015، واستمرت 

ي تزوجن عام  ٪ ، أي أن ثلث اإلناث ا 34.6وصلت إىل  
ة. بينما ارتفعت هذه النسبة إىل  سن  كن دون    2015لسوريات الالبر الثامنة عشر

ي األردن. 13.4
ي ف 
 ٪ عىل المستوى الوطن 

عام    عليه،وبناًء   ي 
للسكان ف  األعىل  المجلس  ي وقت الحق من عام    2017أعد 

األردن". ف  ي 
األطفال ف  بادر    ،2018دراسة حول "زواج 

،  المجلس األعىل للسكان ب كاء المعنيي   ي من جميع الشر
ي تم اعدادها بجهد وطن 

إعداد خطة عمل وطنية لتنفيذ توصيات الدراسة. والنر

حيث وضعت الخطة إطارا عاما ودليال للتدخالت للسنوات الخمس القادمة تركز عىل بيئة داعمة )سياسات / خدمات / بيانات( للحد  

ي حرص 
 
ي االردن مما سيساهم ف

ي االردن  18زواج من هم دون سن  من زواج القارصين ف 
 
 [ 9. ] 2022  - 2018 لألعوامف

ي لشؤون األرسة بالتعاون مع صندوق األمم المتحدة للسكان بمتابعة تنفيذ خطة العمل الوطنية للحد من زواج  
تم تكليف المجلس الوطن 

ي األردن
ة ف   .من هم دون سن الثامنة عشر

ي  من قانون األحوال الشخصية األ  10بموجب المادة  
،ردب  ولكن يمكن لقضاة المحاكم    عاًما،  18فإن الحد األدب  لسن الزواج هو    الحاىلي

عية   اوح أعمارهم بي      استثناءالشر
ورة تقتضيها المصلحة،    "عاًما إذا    18و  15بعض "القضايا الخاصة" لألطفال الذين تنر ي زواجه رص 

كان ف 

ي كل ما له عالقة 
ي   بالزواج والفرقة وآثارهما ويكتسب من تزوج وفق ذلك أهلية كاملة ف 

تم إجراء تعديل لجعل الحد األدب     ،2018... ". ف 

. ]   عاًما،  16الجديد لسن الزواج  ي
 [ 10باستثناء القاض 

ي األردن.  
ركزت دراسات  بينما  ركزت العديد من الدراسات عىل تحديد الدوافع االجتماعية واالقتصادية والهيكلية األساسية لزواج األطفال ف 

ي سن المراه
وجات ف  ا إىل أن الفتيات المنر 

ً
ي تمنع أو تبط  معدالت زواج األطفال. تشن  األبحاث الحالية أيض

قة  أقل عىل تحديد العوامل النر

المصلحة  أ  وأصحاب  السياسات  صانعي  لمجتمع  المعروفة  غن   السلبية  والنفسية  واالجتماعية  الجسدية  العواقب  لخطر  عرضة  كنر 

الفتيات والشابات والتقاطع بي   الصحة العقلية   النتائج السلبية لزواج األطفال عىل  . لقد قامت دراسات قليلة نسبًيا بتوثيق  المعنيي  

اع  بدأ  ي عام    الن  
 
ي سوريا ف

 
ي القرن الحادي   2011ف

 
ي العالم ف

 
وأعلنته األمم المتحدة كواحدة من أسوأ األزمات اإلنسانية ف

ين وكارثة صحية عامة )  ي  2014  بيكر،والعشر
 
 من منازلهم إىل بلدان أخرى. يستضيف األردن ثاب

ً
قل الالجئون قشا

ُ
(. ن

(. تعيش النسبة األكن  من الالجئي   السوريي    2015  تعداد،ون ) ملي  1.3نسمة(    1000لكل    87أكن  عدد من الالجئي   )

 ( رئيسية  مدن  أرب  ع  ي 
 
بينهم    ،18  ال  تحت سن    وهم  ٪(48.70)  (،والزرقاء  والمفرق،  وإربد،  عمان،ف  إناث،   23.7من 

اوح أعمارهم بي   ) 47.1)
،٪ إناث. )مفوضية األمم المتحدة لشؤون 23.9 (،59- 18٪( تنر  (. 2021 الالجئي  
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امجية المهمة. أن    وصحة األم والطفل. أثارت  افالنتائج المستخلصة من هذه الورقة العديد من الثغرات البحثية والن  هذه الثغرات  ب  االعنر

ي سي
ي الدوافع والنتائج للظاهرة عن  هذه الفئة من السكان. سيصمم نهج التدخل النر

 
 عالج التباين ف

ي تعرضن  التياجات الصحية  المرونة من أجل فهم أفضل لالح  اتجاهاتالغرض من الدراسة هو تحديد  
متعددة وبالتاىلي رفاهية النساء الالب 

 لزواج األطفال. 

 

 اهداف الدراسة المحددة: 

ي تجارب  هن مع   فهم .1
 
ي سياق  زواج االطفالوجهات نظر المراهقات واألمهات السوريات ف

 
الرصاع   ف

وح؛   والن  

ي تزيد من تعرض الشابات .2
وجات لسوء الصحة الجنسية   استكشاف الدوافع النر  واإلنجابيةالمنر 

(SRH)القائم عىل النوع  ، والعنف،  العقلية؛ والصحة   االجتماعي

ي  استكشاف .3
ف  تساهم  ي 

النر المتعددة  الداخىلي  الجوانب  ي  والرفاهية للهشاشة الفهم 
 السياق ف 

  باألزمة؛ المتأثر

ي تعزز الصمود بي    .4
وجات من خالل توجيه   تحديد العوامل النر الشابات واألمهات السوريات المنر 

امجية السياسات والتدخالت   ي تهدف إىل تحسي   الوصول إىل الخدمات    ،الن 
ال سيما تلك النر

 .الصحية واالستفادة منها 

 

يتجاوز  سيع نطاق بحثنا بما  فإننا نهدف إىل تو   الخاصة، بينما تركز أهدافنا البحثية األساسية عىل فهم تجارب النساء    ذلك، باإلضافة إىل  

، فإننا هدفنا اىل توسيع افاق البحث من خالل:  أصوات  النساء وبالتاىلي

من   .1 واسعة  مجموعة  أصوات  المعلوماتدمج  تجارب  هم    مزودين  ي 
ف  يفكروا  أن  المتوقع  من  الذين  الصلة  ذوي  الرئيسيي   

نامجية،  ي قد تفق أمام إ  القائمة،والسياسات  الن 
ي وكذلك التحديات النر

   األردن؛نهاء زواج األطفال أو التخفيف من حدته ف 

ي األردن ] المراجعة ال مراجعة وتحديث  .2
كن   بشكل خاص عىل وصف األبحاث  11حديثة لألدبيات حول زواج األطفال ف 

[ مع النر

 المتعلقة بأسس الظواهر واالرتباطات بي   الصحة العقلية واألمومية والصحة اإلنجابية. 

 

 



 

  

 المنهجية 
. تضمنت المرحلة األوىل مراجعة وتحديث   وع عىل مرحلتي   ولتحقيق أهداف الدراسة تم تنفيذ المشر

ي  
 
ف األطفال  زواج  من    األردن،األدبيات حول  واسعة  مجموعة  دمج  إىل  المعلومات باإلضافة    مزودين 

ي التوصيات البا  الرئيسيي   ذوي الصلة
 
ي تجارب  هم ويفكروا ف

 
رزة إلنهاء أو  الذين من المتوقع أن يفكروا ف

البحث   نهج  استخدام  الثانية من خالل  المرحلة  األردن. تم تخصيص  ي 
 
األطفال ف التخفيف من زواج 

للزواج قبل سن  لسماع أصوات  النوعي   ي تعرضن 
الالب  النساء  كن   عىل وجهات    عاًما،   18أولئك 

النر مع 

.نظرهن

ا
لم

جية
نه

 
 



 

 :الرئيسيي    مزودين المعلوماتمقابالت مع 
إجراء   ي عمل مركزةتم 

المعلومات ( مع  FGD)  مجموعنر الصلة )الجدول    مزودين  المنظمات ذات  يمثلون  الذين  أجريت  1الرئيسيي     .)

ي وقت  10-8المركزة مع   العمل مجموعات
ي العمل عىل  السابقة تهم ا تم اختيار المشاركي   بناًء عىل خن   واحد؛أشخاص ف 

تهم ف  و / أو خن 

تم تصنيف مجموعات   بالشباب.  المتعلقة  القضايا  أو  األطفال  المركزواج  الخدمات بشكل عام وأصحاب    زةالعمل  : مقدمي 
فئتي   إىل 

امجالمصلحة   بالن  ي  المعنيي   
الصلة ف  والقيود ذات  للوباء  الحاىلي  للوضع  نظًرا  المركزةحلت مجموعة    البالد،.  اض   العمل  محل    ةياالفنر

المنظمات   به  تقوم  الذي  األطفال  بزواج  المتعلق  العمل  نطاق  عىل  المناقشة  وتركزت  الشخصية.  تصورات  و   المشاركة؛االجتماعات 

امجالمشاركي   حول قضية زواج األطفال   ي تقديم الخدمات لألمهات    وتجارب الن 
السابقة والسياسات الحالية والعقبات أو التحديات ف 

نظًرا   ي  المراهقات. 
ثناب  البحث  فريق  بالتسجيالت    اللغة، ألن  جمة  النر تم فحص  ية.  اإلنجلن   اللغة  إىل  البيانات وترجمتها  نسخ  تم  فقد 

ا بناًء عىل دليل  
ً
ي فئات شاملة مسبق

جمة. تم ترمن   البيانات ف 
. تم التحليل  مجموعة العمل المركزةاألصلية للمقابالت لضمان جودة النر

 عها باحثان. تم تقديم لمحة رسيعة عن الموضوعات الناشئة. بواسطة الباحث الرئيسي وراج

 دبياتمراجعة األ 

ي تمت مراجعتها
ات العلمية النر  النشر

ي 
ي الخاص باألردن المصطلحات التالية: "زواج األطفال" أو "الزواج المبكر" و "األردن" ف   PubMed محركات البحث  تضمن البحث األدب 

ي  نظًرا للعدد المحدود من الدراسات المنشورة باستخدام بيانات  .   Web of Science و PsychInfoو
اتيجية المراجعة    األردن، ف  فإن اسنر

ا ستضمن نتيجة شاملة  
ً
والتدخالت وما إىل ذلك. استخدمت مراجعة األدبيات    الظاهرة  تشار نأي بيانات عن ا   تحتوي عىلاألوسع نطاق

ي هذه  
ات العلمية النر ي تم تحديد   ،مراجعتها تمت    النشر

التالية   ها والنر ونية  الببليوغرافية اإللكنر البيانات   و Pubmedباستخدام قواعد 

PsychINFO  و Web of Science  .  إىل إجراء بحث عن    ذلك، باإلضافة  المقاالت    جعياتالمر تم  ا عن 
ً
بحث جعة  المسنر األدبيات  ي 

ف 

 .المفقودة ذات الصلة

  وىل المرحلة األ



 

Page | 11 
 

  

 

  مراجعة األدبيات هذه: تم استخدام المعايت  
ن
ن ف  التالية للتضمي 

 الدراسات البحثية األولية الكمية أو النوعية أنواع الدراسات: 

ي األردن.  الفئات السكانية المعنية: 
وجات ف   النساء/ الفتيات المنر 

ة المحيطة بالوالدة. تشمل النتائج   النتائج الصحية المعنية:  ي الفنر
تشمل النتائج األولية الصحة النفسية ف 

ي الوالدة. وفيات المراهقات واألمهات   باألمراضالثانوية: اإلصابة 
لدى المراهقي   واألمهات واألطفال حدينر

؛ وتنظيم   والمواليد؛  األرسة.  تشخيص األمراض المنقولة جنسيا، العنف القائم عىل النوع االجتماعي

 يجب أن يتضمن البيانات األولية.  نوع )أنواع( البيانات: 

 : ي   1 تاري    خ الوثيقة والنشر
ي    25- 2010كانون الثاب 

 2021كانون الثاب 

 : ية والعربية لغة النشر  اإلنجلن  

 

 

امج والسياسات    غن  الرسمية نظًرا ألننا نتوقع أن تكون األدبيات   ي  مصدًرا مهًما للمعلومات المتعلقة بالن 
فقد    األردن،حول زواج األطفال ف 

ا بتضمي   هذ
ً
ي البحث  ا قمنا أيض

ي نسخ    ها بأن  غن  الرسميةاألدبيات  . لقد عّرفنا  االمر ف 
نت أو متوفرة فقط ف  مستندات منشورة عىل اإلننر

ي    ،غن  الرسمية األدبيات  . للحصول عىل  تمت مراجعتهولكن خارج نطاق األدب األكاديمي الذي    ورقية،
استخدمنا النهج التاىلي للبحث ف 

نت  غن  الرسمية األدبيات  ( قواعد بيانات  1أربعة مصادر مختلفة: ) اء أو المنظمات  2و )  (،)الوثائق المنشورة عىل اإلننر ( التشاور مع خن 

ي األردن )وثائق ورقية(. 
 ف 

نت  .1  الوثائق المنشورة عىل اإلننر

نت، الستكشاف المستندات المتاحة عن    نت    اإلننر ا إلجراء عمليات بحث عىل اإلننر
ً
ي  استخدمنا مصطلحات البحث المحددة مسبق

والنر

التالية  البحث  ومحركات  البيانات  قواعد  استخدمنا  األردن.  عىل   
ً
جغرافيا مقترصة   OpenGrey ، (ii) Development (i) :كانت 

Experience Clearing و ، (iii) Knowledge for Health (K4Health)   ي
، اقترصنا بحثنا عىل األردن. من خالل عمليات البحث النر

نت،أجريناها عىل   ا    اإلننر
ً
ونيةمواقع  الحددنا أيض ي األردن    االلكنر

ي لديها أنشطة جارية ف 
البحث يدوًيا عن المستندات  حيث تم  للمنظمات النر

 .مأو االتصال به

 ورقيةالوثائق ال .2

ي نسخ ورقية  
ي    فقط، للحصول عىل الوثائق المنشورة ف 

ي المجال المتعلق بزواج األطفال ف 
قمنا ببناء قائمة شاملة بالمنظمات العاملة ف 

ي لشؤون األرسة؛    للسكان  مجلس األعىلالاألردن. تم تحديد قائمتنا األولية للمنظمات بناًء عىل قائمة أولية من  
بالتشاور مع المجلس الوطن 

ي هذا المجال. بعد  وكالهم
ي المقام األول ف 

ي تعمل ف 
قمنا  اتصلنا بأفراد من هذه المنظمات بشكل فردي و   ذلك،ا من المنظمات الرئيسية النر
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ا، للتأكد مما إذا كانوا قد أجروا أي برامج أو أنشطة تتناسب مع معاين  األهلية لدينا. ثم سألناهم  بقائمة من    بسؤالهم
ً
األسئلة المحددة مسبق

ا نهج أخذ عينات    شاملة، إذا كانوا عىل استعداد لمشاركة نسخ من أي مستندات عن عملهم. للتأكد من أن قائمتنا  عما  
ً
اعفية  تضاتخذنا أيض

ي كانت نشطة منذ عام   )نهج كرة الثلج(
ي يعتقد أنها نشطة )أو النر

ويدنا بقائمة أو اسم المنظمة / المنظمات النر من أجل مطالبة كل فرد بنر 

ي األردن من أجل إضافة أي منظمات إضافية إىل قائمتنا. 2010
 
ي القضايا المتعلقة زواج األطفال ف

 
 ( ف

ي   يتجريد الالبيانات  استخدمنا جدول  
ي ذلك األدب األكاديمي  لتوثيق المعلومات النر

 
 تم الحصول عليها من المستندات المحددة )بما ف

ي هذه المراجعة. والغن  رسمي 
 
 (. قام باحثان بمراجعة األدبيات المحددة ومراجعتها إلدراجها ف
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 العينة

اوح أعمارهن بي     بحشد قام فريق البحث  
ي عاًما. وكن هؤالء    18ال  وتزوجن قبل سن    عاًما، 24و   18نساء سوريات تنر

  ن تم اختياره اللوابر

ي تجارب  ه  اتكبالغ  هنويمكن   ،ن موافقتهإلعطاء    تمؤهال 
ي    اتكزوجات أطفال وإعادة صياغتها. ساعدت شهادات المشارك  ن التفكن  ف 

ف 

ات البيئية المختلفة ال  ي شكلت مساراتهالكشف عن التأثن 
 عن وصولهم إىل الخدمات الصحية.    الصحة، وتعريفات   المرونة،إىل  ن  نر

ً
فضال

وجة،   شابة،   ، ة الجنسيةسوري سيدة مستوفيات معاين  االشتمال )  30تمت مقابلة   اوح أعمارهن بي      منر 
تزوجن قبل سن    سنة،  24و  18تنر

ي   سنة،  18
  الدراسة. وخالية من األمراض العقلية( ووافقت عىل المشاركة ف 

 الحشد وجمع البيانات 

ي مرفق الرعاية الصحية من أجل رعايتهم الروتينية؛ الممرضات   اتالمشارك حشد تم  
ي البحث عن طريق الكالم الشفهي أثناء تواجدهم ف 

ف 

الصحية   الرعاية  مرفق  ي 
ف  العاملون  الميدانوالمسؤولون  معاين     منسق  يستوفي    ي 

الالب  النساء  ي  االهلية  فحصوا 
ف  للمشاركة  ودعوهن 

حوا الغرض من الدراسة و  ات  . تم تزويد المشاركبوضوح لجميع النساء المدعوات  إجراءات البحث ذات الصلة وقت التوظيف الدراسة. ورسر

ي الدراسة بمعلومات عن
التقريبية،    البيانات،واستخدام    والمحتوى،  ،ها ف  والجهود المبذولة للحفاظ عىل الشية، ومواعيد االجتماعات 

وط وأحكام المشاركة الشخصية.  والمواقع، ومدة أنشطة جمع البيانات. تم إطالع النساء   ي ال يجدن القراءة والكتابة عىل جميع رسر
اللوابر

العينة    خالل الحشد  تم   حجم  إىل  الوصول  حنر  البيانات  إحدىالمطلوبجمع  فشلت  عندما  للمقابلة    المستجيبات   .  الحضور  ي 
ف 

 لم يتم إجراء أي محاولة أخرى لالتصال بها.   المجدولة،

البحث من   ي األردن وه  4تم اختيار عينة 
تم    ،والمفرق   ، والزرقاء   ،عمان   م محافظات ف  الصحية    حشد واربد.  الرعاية  النساء من مرافق 

(.  IFH( ومعهد صحة األرسة )JFPPA( وكذلك من عيادات جمعية تنظيم وحماية األرسة األردنية )MOHاألولية التابعة لوزارة الصحة )

 تلك المراكز الصحية.  النساء من خالل الميشين الميدانيي   من  حشد تم 

  المرحلة الثانية 
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ي تم حشدهنأجرى الباحثون الميدانيون مقابالت متعمقة مع النساء  
ي مراكز الرعاية الصحية خالل زيارة متابعة    الالبر

 
أثناء تواجدهن ف

ي مرافق الرعاية الصحية المختارة.   ألطفالهن،الرعاية الصحية ألنفسهن أو 
 
ي ذلك خدمات صحة األم والطفل ف

 
 بما ف

ي مقابلة واحدة لمدة ساعة تقريًبا. أولئك  شاركت النس
 
ي المقابالت المتعمقة ف

 
ي سجلن ف

ي اء اللوابر
من عدم الراحة العاطفية أو    عاني     اللوابر

ي والدعم إليقاف المقابلة وإعادة بدء المقابلة. عالوة عىل  ي    عالمات اضطرابات ما بعد الصدمة أعطن األلم أو ظهرت عليه
 
الوقت الكاف

نهإذا كان هذا هو ما    ، نتفضيالته أو االنسحاب من الدراسة حسب    ن إعادة جدولة مقابلته  نعرض عليه  ذلك،  ي  اخنر
 
. تمت المقابالت ف

ي  
 
ا ف ً ي غرفة خاصة. كان القائم بإجراء المقابلة فقط حارص 

 
ي بعض الحاالت مساعد الباحث    الغرفة،مرفق صحي ف

 
للتأكد    حرص  المقابلة وف

ي إطار المبادئ التو  إجرائها من 
 
 جيهية األخالقية والبحثية ولدعم القائم بإجراء المقابلة. ف

ي وقت  
 
ي وقت الزيارة التالية للمنشأة  الحشد تم تحديد موعد المقابالت المعمقة ف

 
ي نفس اليوم أو ف

 
.  المشاركة لزيادة  . تم جدولة المقابالت ف

بدأت المقابلة مع القائم بإجراء المقابلة يطلب    ،باختصار تم تنظيم جميع أنشطة جمع البيانات لتشمل فقط األفراد من نفس الجنس.  

ي يكون فيها المشارك  
ي الحاالت النر

 
ي موجز وف

 
المقابلة بملء اإلجابات    قامت باحثات الميدان  أمًيا، من المشارك إكمال مسح ديموغراف

. طلب ي
 
ي المسح الديموغراف

 
ت الباحثة من النساء رسد قصصهن  وتوقيع المشاركي   عىل النموذج. تم تسجيل الرمز المجهول للمشاركي   ف

ة األسئلة بالتتابع وتوجيهها نحو فهم أفضل للموضوعات الناشئة أثناء   ي سن مبكرة. ثم تم تعديل وتن 
 
ي الزواج ف

 
ي تجربتهن ف

 
والتأمل ف

 تحليل البيانات. 

 تحليل البيانات 

ية بواسطة ناسخ متخصص. لضمان جودة   جمة،تم نسخ جميع المقابالت وتحليلها باللغة اإلنجلن   عدد قليل من    التأكد من  تمت  النر
ي    مدققي   المقابالت المبكرة من قبل  

. تم تنفيذ جميع عمليات تحليل التشفن   حظاتالمال تم مالحظة الحد األدب  من    اللغة؛ خارجيي   ثناب 

 .  Dedooseوالبيانات باستخدام برنامج 

ي تصميمنا  
،ف  ي تزوجن    التحليىلي

الالب  النساء  الشخصية ألولئك  التجربة  لتمثيل  الخطوات  العديد من  اعتماد  كن   عىل    مبكًرا،تم 
النر مع 

ي أولئك    ا هوصفتالعواقب المتصورة ومسارات المرونة كما  
تجارب  هم أثناء المقابالت. تم تطبيق نهج التحليل النوعي االنعكاسي  ن  ك شار   اللوابر

ح Morse et al.  (2002التكراري خالل جمع البيانات وتحليلها.   اتيجيات من خالل االستفسار لضمان الموثوقية    وا ( اقنر استخدام االسنر

 من إعالنها من قبل المراجعي   الخارجيي   بعد االنتهاء من ال
ً
 بحث. والصدق بدال

العمل من خالل الزيارات الروتينية للمشاركي   إىل المراكز الصحية باإلضافة إىل    ؛هاما كان بناء الثقة واأللفة بي   المشارك والمحاور أمًرا  

العينة من عدة مناطق جغرافية لضمان التمثيل، مع    حشد تم    ذلك،الدعم داخل المؤسسة قدم منصة قوية لهذا الغرض. عالوة عىل  

ام  .  باالكتفاءااللنر   النظري كمبدأ تحليلنا التوجيهي

من   إىل كتابة    ،الموثوقية لمعالجة  
اتيجيات من النر مما يضمن أن نتائجنا مستقرة ويمكن االعتماد عليها.    النتائج، تم اعتماد العديد من االسنر

تم اعتماد نهج    الفئات،لقد بدأنا بتطوير مخططات الفئات المسبقة ليتم تطبيقها كوسيلة لتنظيم النص للتفسن  الالحق. ومن بي   تلك  

من    
األولية  است   المفتوح؛ النر الوصفية  الفئات  باستخدام  األدبيات لتطوير كتاب رموز  المقابلة والنتائج من  البحث ودليل  خدمنا سؤال 

  . زواج االطفالوالمخاطر والمرونة بعد    المبكر، ، وعوامل الخطر للزواج  زواج االطفالووجهات نظر حول    ، زواج االطفالعواقب  ل  التالية: 

،ىل بشكل مستقل من قبل ثالثة  تم ترمن   المقابالت القليلة األو ا ل     باحثي  
ً
ة    Polit and Beck  (2014،)وفق يوض بتشفن  نسبة صغن 

. بعد   من  
من   لتعزيز موثوقية النر

ي وقت مبكر من عملية النر
تم تطوير كتاب شفرات    ذلك، عىل األقل من البيانات بواسطة شخصي   أو أكنر ف 

ال  3وقام    جديد،  البيانات  باحثي   بتنفيذ إعادة تشفن   بيانات قبل إجراء مزيد من التحليل للتأكد من أن موضوعات التطوير تستند إىل 

ي ظهرت عدة مرات.   
 األصلية. تم تطوير الفئات البارزة النر
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ي التاىلي الخطوات التحليلية
  .يلخص الرسم البياب 
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 االعتبارات االخالقية 
الموافقات ذات الصلة من المؤسسات المعنية حيث تم إجراء بحثنا. تم الحصول عىل المراجعة  تم الحصول عىل  

األخالقية والموافقات اإلدارية من لجنة أخالقيات البحث العلمي بوزارة الصحة األردنية. باإلضافة إىل ذلك، تم  

يكة، واأل  ذونات المؤسسية، والمراجعات  الحصول عىل الموافقات األخالقية من مؤسسات الرعاية الصحية الشر

( ومعهد العناية  JFPPAاألخالقية من مرافق الرعاية الصحية المتعاونة من جمعية تنظيم وحماية األرسة األردنية )

 ( حيث تم الحصول عليها وفقا لسياسات المؤسسات. IFHبصحة االرسة )

بالسلوك   ام  االلنر  معاين   أعىل  لضمان  بأنشطتنا  اًما   
.  النر يومي   لمدة  تدريبية  عمل  ورشة  بتنفيذ  قمنا   ، ي

ر
األخالف

ي  
 
استهدف التدريب المنسقي   الميدانيي   من المرافق الصحية ذات الصلة حيث تم التوظيف وجمع البيانات ف

. ركز التدريب عىل مراجعة الخلفية التاريخية لتطوير قواعد  وقت الحق، باإلضافة إىل تدريب الموظفي   الميدانيي  

ي لضمان أعىل معاين  حماية حقوق األشخاص بشكل عام وتلك    السلوك
ر
األخالقية، باإلضافة إىل اإلجراء األخالف

ي دراستنا بشكل خاص. 
 المتعلقة بالمشاركي   ف 

تمت مراجعة مبادئ تقرير بلمونت؛ كما تمت مناقشة انعكاسات تطبيقاتها عىل منهج دراستنا من التوظيف إىل  

ي الدراسة. إجراء مقابالت مع المشاركي   
  ف 

ي ذلك، باإلضافة إىل  
اتيجيات حول  مناقشةال تمت تدريبنا، ف  ي .تم التأكيد الحشد استر  الخاصة بكل مرفق صح 

ام بحقوق المشار ي المشاركة الطوعية وإجراءات الرسية مع المنسقي  ي اتكبشكل صارم عىل التأكيد عىل االلتر   
 ف 

، ي المقام األول عن تحديد المشاركي  ي المؤهلي  ي من مرافقهم الصحية .باإلضافة الميدانيي    
 الذين كانواي مسؤولي  ي ف 

ي اإلفصاح الكامل عن أهداف الدراسة وإجراءاتهاي وقت ذلك، إىل  
اي عىل الحقي ف 

ً
 باعتباره دوًراي الحشد تم التأكيد أيض

 . مهًماي للمنسقي  ي الميدانيي  ي

ي المقابالت  تم استخدام المقابالت الشدية المتعمقة كأسلوب رئيسي لجمع البيانات
. شاركت النساء المسجالت ف 

ي غرفة خاصة فقط جامعة البيانات المقدمة  
ي مرفق صحي ف 

ي مقابلة واحدة فقط. تمت المقابالت ف 
المتعمقة ف 

المبادئ   إطار  ي 
المقابلة ف  إجراء  المقابلة لضمان  باحثة بمراقبة  الحاالت، قامت مساعدة  ي بعض 

الغرفة، وف  ي 
ف 

 بحثية ودعم جامعة البيانات. التوجيهية األخالقية وال 

ي مرفق الرعاية الصحية من أجل رعايتها  
ي البحث عن طريق الكالم الشفهي أثناء تواجدهم ف 

تم تجنيد المشاركات ف 

االستفسار عن السيدات  الروتينية؛ عملت الممرضات والمسؤولون عن مرافق الرعاية الصحية المتعاونة المختارة  

ي 
حوا بوضوح لجميع النساء المدعوات  يستوفون معاين  التض  اللوابر ي الدراسة. لقد رسر

مي   ويدعونهم للمشاركة ف 

ي وقت الحشد، وتم إعطاء أي مشاركة مهتمة بالدراسة ورقة  
الغرض من الدراسة وإجراءات البحث ذات الصلة ف 

ا  للحفاظ عىل  المبذولة  والجهود  البيانات،  واستخدام  والمحتوى،  الدراسة،  لشية،  تحتوي عىل معلومات عن 

ي ال يستطعن القراءة  
اللوابر النساء  البيانات. تم إطالع  التقريبية ومواقع ومدة أنشطة جمع  وأوقات االجتماعات 

ا أنه ُيسمح لهن بتخطي األسئلة أو إيقاف 
ً
وط وأحكام المشاركة الشخصية. تم إبالغهن أيض والكتابة عىل جميع رسر

ي أي وقت إذا أرادوا ، كما 
ا بأن جميع المعلومات الشخصية خاصة ولن يتم    المقابلة واالنسحاب ف 

ً
تم إبالغهن أيض

  . ي األرشيف مع الوصول الموجه للباحثي   والمحللي  
ها وأن جميع السجالت سيتم االحتفاظ بها ف   نشر

ي  
المشاركة ف  آثار سلبية من  األهمية لضمان عدم وجود  بالغ  أمر  ي   الدراسة،الشية 

المشاركي   ف  ولحماية رسية 

عند    الدراسة، الدراسة.  مدة  طوال  أي وقت  ي 
ف  ة  المبارسر المعرفات  من  أي مجموعة  هناك  يكن    التسجيل، لم 

 " اختارت النساء  
ً
ا مجهوال

ً
ي جلسات جمع    "معرف

لإلشارة إىل أنفسهن. أشار فريق البحث إىل هذا االسم الرمزي ف 

 المقابلة.  تحليل ل تجميعها وتخزينها وإدارتها بشكل مناسب البيانات للتأكد من أن البيانات يتم  

 

القية 
خ
ت األ

تبارا الع
ا
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ي غرفة خاصة. فقط جامع
 
ي مرفق صحي ف

 
ي الغرفة قدم للمشارك   ةتمت المقابالت ف

 
  ت كان  ا المرطبات وتأكد من أنه  ةالبيانات المقدم ف

 .للتحدث  ةمرتاًح 

وسيتم    ،ها وتحليلطوال مدة جمع البيانات   اتلمشاركقام فريق البحث بحماية جميع معلومات التعريف الشخصية وضمان الشية بي   ا 

وع  معالحفاظ عىل الشية التامة    . نهاية المشر

تمت   ذلك،تم حفظ جميع الملفات الصوتية ونسخها بشكل مجهول. باإلضافة إىل   الهويات؛تم إجراء تحليل البيانات دون الكشف عن  

ة،إعادة جميع مواد الموافقة   ي ذلك المعرفات الشخصية جنًبا إىل جنب مع االستطالعات الديموغرافية إىل    المستنن 
 
المجلس األعىل  بما ف

ي خزائن مقفلةوتللسكان  
 
 . م حفظ جميع النسخ المطبوعة ف

المشارك ا،  ً ي   اتأخن 
اإلحاالت    يظهرنقد    اللوابر أو  المتابعة  لمزيد من     هنتم منحاالحتياج 

ً
وفق اإلحالة  أو  المناسبة  ا لإلجراءات  المتابعة 

ي يتم تنفيذها من مرافق الرعاية الصحية
ة أمام السلوك  (.   JFPPA،  IFH  الصحة،وزارة  ) واللوائح النر وبالتاىلي لم يتم مواجهة أي عقبات كبن 

ي لهذه الدراسة البحثية
ر
 .األخالف
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 النتائج 
 

 

 ألصحاب المصلحة نتائج مناقشات مجموعات العمل المركزة  

: تصورات أصحاب المصلحة عن زواج  مركزةالالعمل كشف تحليل مجموعات   والتحديات المتصورة.  األطفال،عن موضوعي   رئيسيي  

 تصورات أصحاب المصلحة عن زواج األطفال 
مجموعة   ي 

ف  الذين شاركوا  المصلحة  أصحاب  جميع  المركزةاعتن   االطفالأن    العمل  النوع    زواج  عىل  القائم  العنف  أشكال  من   
ً
شكال

عاًما.    18ال االجتماعي والذي يرتبط بشكل كبن  بعواقب جسدية واجتماعية ونفسية ضارة عىل الصحة والرفاهية العامة لمن تزوجوا قبل 

الكثن  من الحاالت والمعاناة لهؤالء الفتيات هنا. أنا أعتن  هذا أكن  نوع من العنف القائم    نرى"أنهم    المشاركي   لحة  أكد أحد أصحاب المص

ى "  الطريقة، حيث يتم تزوي    ج الفتيات بهذه    ، االجتماعي   النوععىل   باع وتشنر
ُ
آخر من مؤسسة مختلفة    مشارك. كشف  كما لو كانت سلًعا ت

ي مؤسستهم  
النوع  "]لديهم[  أنه ف  القائم عىل  العنف  إدارة حالة لحاالت  أو خدمة  إدارة حالة  ،برنامج  ي ذلك    االجتماعي

  ، الفتيات بما ف 

وج زواج االطفاللخطر  اتالمعرض  عاما ".  18بالفعل تحت سن    اتأو المنر 

ا إىل النطاق المتنوع للممارس
ً
لنساء  ل ، فقد أبلغوا عن مجموعة واسعة من العواقب الصحية السيئة  المشاركي   أصحاب المصلحة    اتاستناد

ي تزوجن مبكًرا. عىل سبيل المثال، أفاد بعض مقدمي الرعاية الصحية أن  
" الكثن  منهم يعود باإلجهاض مثل عمليات اإلجهاض غن   الالب 

 وىل ئج المرحلة األ نتا 
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ي عيادتنا  
ي نراها باستمرار ف 

ي أحد مخيمات    “. ونتابعها  المكتملة ... إلخ. إنه عدد كبن  من الحاالت النر
 
كما أفاد ممارس صحي آخر يعمل ف

 :  بما يىلي
 الالجئي   السوريي  

 

ي سن    مبكًرا، حنر لو كان المخاض    ووضعت، باإلضافة إىل حقيقة أنه إذا استمر الحمل  
ة من الحوامل ف  يخضعن    مبكرة فإن نسبة كبن 

ا عن المضاعفات الناتجة عن الوالدة   القيرصية،لعمليات والدة قيرصية. وعندما نتحدث عن الوالدات 
ً

 . القيرصية” نتحدث أيض

:  بالحمل،عىل الرغم من تلك المضاعفات المرتبطة   فقد الحظت إحدى الممرضات ما يىلي

ي الحمل مما قد يجعلها تذهب لزيارة عيادة حنر خارج المخيم  
ي الفتاة من إجهاض متكرر أو تأخر ف 

المنشطات حنر تتمكن من    ألخذ "تعاب 

ي نقلناها    تحفن   المبيضوينتهي بها األمر بمتالزمة فرط    الطفل،الحمل. هذا يؤدي إىل مضاعفات أخرى عىل  
وهناك العديد من الحاالت النر

 ".  تحفن   المبيض يات بسبب مشاكل متالزمة فرط  إىل المستشف

ة إىل بعض العادات الجنسية غن  المقبولة    ذلك،باإلضافة إىل   عزا بعض مقدمي الرعاية الصحية بعض حاالت العدوى المهبلية الخطن 

ي هذه  
جية.    المجتمعات؛ثقافًيا ودينًيا ف  التهاب مهبىلي مزمن وليست مثل    وكأنها   للغاية،"التهاباتهم حرجة  وهي الممارسة الجنسية الشر

ي العادة الجنسية  الحادة،الحاالت  
الجنس  ب  المتعلقة  مشاكلال"وخلصت إىل أن    ". لذا فإن طريقة عالجها صعبة للغاية ألن لديهم مشاكل ف 

، ي ج 
ي يحدث فيها ذلك نتيجة قلة الوعي و  أن  الشر

 ألنه زواج طفل".  زواج االطفالهناك الكثن  من الحاالت النر

ي مؤسسة لديها سجل    نفسية بوجود عواقب صحية    النفسيةالصحة    مرشدو كما أقر  
إكلينيكية ف  النساء. أخصائية نفسية  ة لهؤالء  كبن 

اب ما بعد الصدمة وعواقب نفسية سلبية من جراء العنف القائم عىل  أبلغت عن حاالت اكتئاب واضطر   األطفال،خاص لحاالت زواج  

. وأوضح  ي عاني   من العنف الجسدي الذي يؤدي عادة إىل اضطراب ما   المثال،"عىل سبيل النوع االجتماعي
لدينا الكثن  من الفتيات الالبر

  ى خر أ  ةصحي   ةذكرت ممارس  ذلك،عالوة عىل    . الكتئاب” وا ( باإلضافة إىل الصدمة النفسية. هذا باإلضافة إىل القلق  PTSDبعد الصدمة ) 

:    ". "تتذكر ليلة زفافها عىل أنها تجربة اغتصاب أن مريضة قالت إنها  
ً
ا، "كما علق طبيب آخر قائال

ً
ا من مشاكل    الوالدة،بعد    أيض

ً
يعانون أيض

ك هذه العواقب النفسية دون التعرف    الحظ،لسوء    ". مثل االكتئاب ورفض الطفل أو رفض إرضاع الطفل  نر
ُ
تب    عليها،عندما ت فقد ينر

ة تهدد الحياة مثل االنتحار. وأشار أحد األخصائيي   النفسيي   إىل أنهم رصدوا حاالت بي   نساء حاولن االنت  ي  عىل ذلك أفعال خطن 
حار ف 

 السابق.  
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مثل العنف القائم عىل النوع االجتماعي والطالق وعدم    واجتماعية، أبلغ علماء نفس وأخصائيون اجتماعيون آخرون عن عواقب نفسية  

ي يعمل عىل رفع مستوى الوعي بقضايا زواج األطفال أنه:  
ت  أن هذه الحاال   ت"الحظالقدرة عىل أداء األدوار االجتماعية. أفاد طبيب نفساب 

ي 
ي  من ارتفاع   تعاب 

ح مدى تعقيد معدالت العنف القائم عىل النوع االجتماعي ".   ف   : التعنيف وردد مشارك آخر هذا الكالم الذي رسر

مسألة أخرى تطرقنا إليها هي أن العنف لم يتوقف عند عنف الزوج ، لكننا الحظنا أن هؤالء السيدات يعاني   من عنف من قبل أهل  "

 ." هناك العديد من المخاطر بسبب هذا هي معقدة إىل حد ما   لذلك،كن أن يكونوا من خارج األرسة.  الزوج وعائلتها ، ويم

اف بالعواقب االجتماعية  :  السلبية، كما تم االعنر  بما يىلي
 مثل الطالق ودائرة العنف الممتدة. أفاد أحد المشاركي  

ء بسيط للغاية. يمكن أن يؤدي   ي
ي إضافة سر

أو إذا تزوجت الفتاة    ما ذكروا الطالق مثل    أخرى، إىل مشاكل اجتماعية   زواج االطفال"يمكنن 

ة من شخص أكن    ي أن تصبح أرملة أو الطالق.    أزواجهن،فقد رأينا حاالت لكثن  من الفتيات حيث مات    منها،الصغن 
وبالتاىلي تواجه مشكلة ف 

 . الزواج” لم تعد قادرة عىل تحمل مسؤوليات وأعباء كما أنها 

ية اجتماعية عن اإلخفاقات المتتالية لتجربة زواج   ال أبدا. لم أجد تجارب ناجحة  قال:    األطفال؛تحدث مشارك آخر كان يمثل مؤسسة خن 

: بل إنه أوضح   القائم عىل الفقر والحاجة ".  زواج االطفالتتعلق ب
ً
ية مع عدد كبن  يومًيا من الفقراء. يدفع    قائال "إننا نتعامل كمؤسسة خن 

ة بناتها إىل  عىل األقل    ناجحة،"ال توجد حاالت . لكنه أضاف كمهرب من الفقر الذي يعشن فيه "  زواج االطفالعدد كبن  من األرس الفقن 

ين الماضية" ي السنوات العشر
ي تعاملنا معها ف 

 . من وجهة نظري ومن الحاالت النر

ة؛كما تمت اإلشارة إىل العواقب االجتماعية السلبية غن    اف بزواج األطفال باعتباره ممارسة غن  مواتية تحرم الفتيات    المبارسر تم االعنر

ات من متابعة تعليمهن حيث يتم   ي الصفي   السابع والثامن حنر يستعدن للزواج"الصغن 
كما أشار أحد    "سحب الفتيات من المدارس ف 

ي 
. مجال الرعاية الصحية من مخيم لالجئي     العاملي   ف   أوضح مشارك آخر أن:  ذلك، باإلضافة إىل   السوريي  

[ ال تعرف أن هذا يعتن    ا،"]هي
ً
وال تعرف أن ما تمر به خطأ ألنها لم تر الكثن  ولم تتح لها الفرص. لم تكن متعلمة ولم تذهب إىل أي   عنف

ا من حقوقها ".   مكان. لقد فقدت الكثن  من حقوقها لذا فهي ال تعرف أيً

 التحديات المتصورة
ي مجموعة  

ل المشاركون ف 
ّ
ي برامج متنوعة تعالج    العمل مث

ي تشارك ف 
ي النر

المركزة مجموعة واسعة من المؤسسات عىل المستوى الوطن 

ي  
ة    القدرات،وبناء    السياسات، وتطوير    والتوعية،   والبحوث،   ، كسب التاييد مثل    األردن، قضايا زواج األطفال ف  وتقديم الخدمات المبارسر
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ة. أثناء االجتماع مع أصحاب المصلحة ع امج،ىل مستوى السياسة  وغن  المبارسر ي الموارد المالية بشكل    والن 
 
كان ُينظر إىل الندرة الواضحة ف

. بدأ أحد المشاركي   بالقول:  COVID 19عام واستجابة لوباء   الحاىلي عىل أنه تحٍد أساسي

امج زواج األطفال ي التمويل لن 
ا ما نشعر أن هناك نقًصا ف  ً ي نواجهها هي أننا كثن 

ي    "العقبة األوىل النر
ويد دائًما ما يكون هناك نقص ف    النر 

ي 
نامج".   ...،بالنسبة لنا ف  ي األموال المخصصة لهذا الن 

 كان هناك دائًما نقص ف 

ا،التحدي الذي أقره المشاركون اآلخرون  
ً
التمويل أمر    أيض عاًما بعد عام، نرى أنه عىل العكس من ذلك، عندما نطلب    مؤكد،" نقص 

وع، نرى أن التمويل أقل من األوقات قبله ".   التمويل لهذا المشر

ي بي   مختلف أصحاب المصلحة  
نحاول    مشتتة،"الجهود  جانب آخر أكدته المؤسسات المشاركة المختلفة هو الحاجة إىل التنسيق الوطن 

ا، ً ،  كثن  ي
ة بي   األطراف وما إىل  صحيح أن األمو   أعن  ٪ التنسيق والتواصل بي   كل  100هل قدرنا    ،ا وضعنولكن إذا أردنا تقييم    ذلك،ر مبعنر

ء،لم نصل إىل هذا  ال، هذه األطراف؟   ي
 وهذا من األمور بالطبع ".  السر

البلد مشابًه   مؤسسة سياسات   ةممثل وجهة نظر    تكان ي    ةمن 
 
ي مجال زواج األطفال ف

 
أثارها ممثل منظمة أخرى نشطة ف ي 

النر للنقطة 

ي القضاة عقبات. وذكر زميىلي …… فيما يتعلق بالتعاون مع دائرة    طبعا،عراقيل    برصاحة،  عقبات،“هناك  األردن. ولفتت إىل أن:  
     قاض 

،المسؤولة عن تطبيق   . القضايا” دراسة هذه وبالتاىلي فإن مهمة لجان المصالحة األرسية هي   القواني  

،برصاحة من القطاعي   الخاص    األطباء،مستديرة مع العديد من    طاوالت"أقمنا  وأضافت:   . لألسف مع كل  القابالتوكذلك    والحكومي

ي تحدثوا 
ي هذا   (،18للزواج من هذه الفئة )تحت سن    عنها، اآلثار السلبية النر

كن   عىل اآلثار السلبية ف  لذلك    األمر، ال يزال هناك رفض للنر

ي القضاةدائرة فيما يتعلق بهذا الجانب مع  
ي هذا  قاض 

يك أساسي    الموضوع،ف  معنا  ورئيسي  كما قلت لكم ، نتحىل بالصن  معهم ، ألنهم رسر

ي هذا األمر ”. 
ي ، يجب أن نكسب دعمهم ف 

ي هذه الحالة ، أعن 
 ف 

 

ي  واألمر األك
ي    الدولة، نر إثارة لالهتمام هو أنه تم اإلعالن عن وجود سياسات متضاربة ف 

ا ألصحاب المصلحة ف  ً وهو ما يمثل تحدًيا كبن 

امج والسياسات. باإلضافة إىل   عىل الرغم من الجهود   المثال،عىل أنه يحجب جهود التنسيق. عىل سبيل  األمر  كان ينظر إىل هذا    ذلك،الن 

امجية الواسعة   ي الن 
.  القانون،للحد من استثناءات زواج األطفال ف   إال أن التعليم اإللزامي إلزامي فقط حنر الصف العارسر

ض أن يكون مجانًيا ومتاًحا    التعليم،فأنا أتحدث عن    برصاحة،تحدث  أل إذا كنت    ،أقصد   ،"بالضبط  وفرص الفتاة    للجميع،والتعليم يفنر

ي التعليم وكذلك التعليم اإللزامي للصف العارسر مما يمنح األطفال    األمور يجب أن تكون متساوية وكل هذه  
، ولكن ال يزال لدينا عقبات ف 

( من سن 
ً

ء تكميىلي وهنا أنا  ال اتحدث عن دراسات    16فرصة )سأسميهم أطفاًل ي
ون وبعد ذلك عىل أخذ أي سر ك المدرسة ثم ال يجن  لنر

ي ال أعرف مقدار  
ي كل المناطق. إنن 

ي جامعات وكليات وانما عن اشياء مهنية غن  متوفرة ف 
ا،لكنها قد ال تكون مجانية    التكلفة، ف 

ً
ألن    أيض
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الفتاة وعائلتها للحصول عىل مستقبل   ء    وأن تكلفتها ستكون بالتأكيد مرتفعة بالنسبة لهم ألن ليس لديهم بدائل أمام  ي
يكون لديك سر

ي المستقبل )من الناحية تعيش عليه 
ي إذا كنا نتحدث عن التعليم ". الماديةف 

 (. الحل األفضل هو الزواج. أعن 

ي أنظمة   وأضافت أن
ي المناهج الحالية ف 

ا من نهج قائم عىل حقوق اإلنسان لم يتم توثيقها ف 
ً
"معالجة قضايا زواج األطفال باعتبارها انتهاك

ي 
 ". واالساسي التعليم االبتداب 

 نتائج المراجعة األدبية

ي الشكل  
 
ي االدبيات مبينة ف

 
اتيجية البحث ف . ركزت مراجعة المقاالت النهائية عىل دوافع وعواقب زواج األطفال باإلضافة  1إن نتائج اسنر

ي األردن
 
ي أبحاث زواج األطفال ف

 
 .إىل الثغرات المحددة ف

 دوافع زواج األطفال 
ي األردن. حددت األبحاث  ركزت العديد من الدراسات عىل تحديد ال

 
دوافع االجتماعية واالقتصادية والهيكلية الكامنة وراء زواج األطفال ف

ي تؤ 
ي سوريا، وأزمة الالجئي   الناتجة، والنر

 
اع ف ي األردن والمرتبطة بالن  

 
ي ُيعتقد أنها تؤثر عىل زواج األطفال ف

ثر عىل كل  الحالية العوامل النر

األردنية   والمجتمعات  الالجئي      من 
ً
األطفال، وتحديدا أنها تشع زواج  يعتقد  ي 

النر العوامل  الدراسات عىل  العديد من  المضيفة. ركزت 

ف الفتيات ]  ي تركز عىل حماية رسر
[ نقص اإلنفاذ  16[، ]15[، ] 13[ الصعوبات االقتصادية ]15]  -[  12المعاين  االجتماعية والجندرية النر

، مخاوف أمنية ] ي
 [. 15[، وتحول شبكات التواصل االجتماعي ]13ة ][، وتفكك األرس 16[، ] 14القانوب 

ي ُيعتقد أنها تسهم  
ي تمنع أو تبط  معدالت زواج األطفال. حددت إحدى الدراسات العوامل النر

ركزت دراسات أقل عىل تحديد العوامل النر

الق انقطاع شبكات  ذلك  ي 
ف  بما  األردن،  ي 

ف  السوريي    الالجئي    بي    األطفال  معدالت زواج  تحسي    ي 
األقارب  ف  إىل زواج  تؤدي  ي 

النر رابة 

المالية للزواج ]  ي تجعل بعض الرجال غن  قادرين عىل تحمل المسؤوليات 
[. وجدت دراسة  16باإلضافة إىل الصعوبات االقتصادية النر

ي لوحظت خالل العقو 
ي سن الزواج النر

 الزيادات ف 
ً
ي األردن قد تفش جزئيا

د العديدة الماضية  أخرى أن المعدالت األعىل لتعليم الفتيات ف 

[17 .] 

ار هذه الممارسة ] ي اآلراء بشأن أرص 
[، مما  14ضمن السياق االجتماعي األوسع، هناك تناقض تجاه زواج األطفال، وعدم وجود توافق ف 

اك أصحاب المصلحة الرئيسي ار زواج األطفال، مما يجعل من الصعب كسب و إرسر ي االفتقار الواسع النطاق إىل تقدير أرص 
ي    يساهم ف 

[18 .] 

 

 عواقب زواج األطفال 
ل   يك الحميم والعنف األرسي داخل المن   ي سن المراهقة أكنر عرضة لخطر عنف الشر

وجات ف  تشن  األبحاث الحالية إىل أن الفتيات المنر 

العواقب النفسية  [. لقد استكشفت دراسات قليلة نسبًيا  14[ ، عىل الرغم من أن هذه النتائج السلبية غن  معروفة للمجتمع األوسع ]13]

واالجتماعية لزواج األطفال عىل الفتيات والشابات والتقاطع بي   الصحة العقلية وصحة األم والطفل. وجدت إحدى الدراسات النوعية  

ي ولدن قبل سن  
ي أجريت عىل الشابات اللوابر

ي ذلك الندم   19النر
  عاًما أن أمومة المراهقات ارتبطت بفرص ضائعة للتطور الشخىصي ، بما ف 

لعدم تمكنهن من مواصلة تعليمهن وفقدان طفولتهن، ونقص تمكينهن. والسيطرة المحدودة عىل حياتهن، باإلضافة اىل نقص المعرفة  

ي الوالدة، والتناقض تجاه كونهم أمهات 
  المتعلقة بالقضايا الصحية الهامة، مثل الحمل والوالدة والرضاعة الطبيعية ورعاية األطفال حدينر

الفتيات ربطن زواج األطفال بضعف  19قدرتهن عىل أن يكونوا أمهات جيدات ]جدد والخوف من   [. وجدت دراسة نوعية أخرى أن 

ىلي ]
ي  20الصحة العقلية والبدنية، واالنتحار، والعنف المن  

وجات ف  ا، وجدت دراسة أجريت عىل المراهقات الفلسطينيات المنر  ً [. أخن 

هن عاني   من اإلجهاد ]األردن أن أكنر من ثلث المشاركات عاني   من   شر [، عىل الرغم من عدم إجراء  21أعراض االكتئاب والقلق، وأن عُ

ي سن المراهقة، حيث إن اتصاالتهن  
وجات ف  وجات. العزلة االجتماعية هي أيضا مصدر قلق بي   الفتيات المنر  مقارنة بالفتيات غن  المنر 

 [. 14االجتماعية محدودة خارج أرسهن ] 
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العواقب تحديد  تم  أبلغ مقدمو    كما  األطفال.  بزواج  مرتبطة  أنها  الطفل عىل  اإلنجابية وصحة  األم والصحة  المتعلقة بصحة  األخرى 

وجات والنتائج الصحية السيئة ألطفالهم بسبب نقص   الخدمات عن والدات متعددة ومتكررة بي   المراهقات الالجئات السوريات المنر 

[. يكشف البحث النوعي أن غالبية الفتيات السوريات  22ت الصحية لألطفال المرض  ] الموارد المالية للتمكن من الوصول إىل الخدما 

ي السنة األوىل من الزواج ]
 
ي سن المراهقة لديهن طفل ف

 
وجات ف ا، فيما يتعلق بالعواقب االجتماعية، وجدت دراسة نوعية  14المنر  ً [. أخن 

ي سن المراهقة واصلن تع
 
 [. 14ليمهن بعد الزواج ] واحدة فقط أنه ال توجد فتيات تزوجن ف

 فجوات األدبيات 
امجية الهامة. بينما تم إجراء العديد من الدراسات مؤخًرا، ال يزال هناك نقص ي   أثارت مراجعة األدبيات العديد من الثغرات البحثية والن 
 
ف

ي األردن ] 
 
الكثن  من األبحاث الموجودة هي أبحاث نوعية؛  [.  18البيانات الموثوقة والمتعمقة حول كل من دوافع ونتائج زواج األطفال ف

ي الدوافع والنتائج عن  السكان لتصميم نهج التدخل عىل وجه  
 
ومع ذلك، هناك حاجة إىل بحث كمي قوي ومتعمق يركز عىل فهم التباين ف

ا إىل مزيد من البحث لفهم تقاطع
ً
ها. هناك حاجة أيض زواج األطفال مع الصحة العقلية    التحديد، وخاصة دور العالقات االجتماعية وتأثن 

وجات بالفعل. 18واإلعاقة بشكل كامل ]  اتيجيات لدعم الفتيات المنر   [، باإلضافة إىل تحديد اسنر

 المناقشة 
ة لالهتمام تحيط بقضايا زواج األطفال  ي توصلت إليها مجموعة النقاش المركزة إىل عدة موضوعات مثن 

يشن  الفحص الدقيق للنتائج النر

ي دراستنا عىل أن زواج األطفال ُينظر  بي   الال 
، وافق كل من الممارس وأصحاب المصلحة السياسيي   الذين شاركوا ف 

ً
ي األردن. أوال

جئي   ف 

وجون مبكًرا. لألسف، لم يتمكن أي منهم من اإلبالغ عن النتائج اإليجابية أو التجارب الناج ي سياق انتهاك حقوق اإلنسان لمن ينر 
حة  إليه ف 

ي سن مبكرة. وبالفعل، فإن االستماع إىل التجارب الحية أظهر بوضوح أنهم جميًعا قد تعرضوا لشكل من  ألولئك النس 
ي تزوجن ف 

اء الالب 

ي تهدد حياة هؤالء الشابات ورفاههن. عىل سبيل المثال، األمراض المنقولة  
أشكال العواقب الجسدية واالجتماعية والنفسية السلبية النر

 والعنف وقضايا ال 
ً
ي أدت بهم إىل محاولة االنتحار. جنسيا

 صحة العقلية النر

ي بموجبها يمكن للفتيات األصغر من  
ي بإلغاء االستثناءات النر

ي إجراًء يقىص 
لمان األردب  ي األردن، رفض الن 

ا إىل    18ف  ً ا ، مشن 
ً
عاًما الزواج قانون

كمية قوية ومتعمقة تركز عىل فهم انتشار النتائج  [. هناك حاجة ماسة لبحوث  23عدم وجود أدلة عىل العواقب الصحية لزواج األطفال ]

 السلبية بي   هذه الفئة من السكان لتصميم التدخالت ذات الصلة وكذلك اإلصالحات القانونية. 

ي ذلك ال
عنف من  ثانًيا، سلطت مجموعة النقاش المركزة الضوء عىل االنتشار الواسع والممتد للعنف القائم عىل النوع االجتماعي )بما ف 

إىل   باإلضافة  المستضعفات.  النساء  امجية لهؤالء  الن  التدخالت  الرغم من  األحيان خارج األرسة( عىل  ي بعض 
الزوج، وف  الزوج، وعائلة 

لتقديم   الممارسي   حول أفضل األساليب  المصلحة، نحتاج إىل توسيع فهمنا لوجهات نظر  لمحتنا الشيعة عن وجهات نظر أصحاب 

امج المناسبة   امج العمل  الن  ا، باإلضافة إىل الموارد المالية الشحيحة لن  ً ي تقديم خدمة آمنة. أخن 
ي يمكن أن تصل إىل هؤالء النساء ف 

والنر

ي تواجه المؤ 
ي باعتباره أحد التحديات الرئيسية النر

ي األردن، فقد تمت اإلشارة إىل االفتقار إىل التنسيق الوطن 
سسات  إلنهاء زواج األطفال ف 

ي تتجاوز تلك الجهود الوطنية المشتتة  العاملة. ومما 
.يزيد من ذلك القلق الشديد بشأن السياسات المتضاربة النر



 

 الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة

ي  
 التحليل الديمغراف 

 

اوحالجئة سورية    30متعمقة لدراسة  النوعية  ال مقاربة  نهج الالدراسة    اعتمدت ي تمت    11سنة.    24و   18أعمارهن بي      تنر
من النساء اللوابر

اوح أعمارهن بي    
اوح أعمار    سنة،   20و   18مقابلتهن تنر قبل سن    نساء عينة الدراسة تزوجن سنة. جميع    24و   21منهن بي      19بينما تنر

ي الضعف  نتعكس تجربته  ينةافراد العجميع  اجاباتعاًما. وتجدر اإلشارة إىل أن   18
وح.  والقدرة عىل التكييفف  ي سياق الن  

 ف 

 الثانية نتائج المرحلة  
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 عىل سؤال أين   
ً
ي تقيمي   وردا

ي   كننر
 
ي درعا،    11سوريا، أفادت    ف

 
من حمص،    4امرأة أنهن يسكن ف

ي  وواحدةسيدات من بالد الشام  3باإلضافة إىل   ،من الرقة  3 حلب،من  5
 
 األردن. ولدت ف

الدراسة  جميع ي    عينة 
مقابلتهم  النر لدىتمت  السامية    مسجلي    المتحدة  األمم  مفوضية 

 .  لشؤون الالجئي  

. سبع نساء أنه ي العينة بشكل كبن 
 
ي  ي   اختلفت المستويات التعليمية للنساء ف

 تعليمهن االبتداب 

أتم بينما  السادس؛  الصف  إىل  األول  الصف  الصف    نتعليمه   منهن  16  تمن  من  الثانوي 

؛   العارسر التحق   5السابع إىل الصف  العينة  الثانوية    ننساء من  (  بالمدرسة  وامرأة  )التوجيهي

ي العينةواحدة فقط كانت غن  متعلمة. كان المستوى التعليمي ألزواج  
 
 إىل حد    النساء ف

ً
مشابها

ي العينة  ما لمستوى
 
، تحقوا بالتعليم  . أفاد أربعة من أفراد العينة أن أزواجهن ال النساء ف ي

  االبتداب 

ي الثانوية   5  الثانوي، بالتعليم    14بينما التحق  
 
(  منهم ف . االستثناء هو أن اثني   من  )التوجيهي

.  أكملوا ازواج العينة   دراستهم الجامعية أو حصلوا عىل تعليم جامعي

ي عينة الدراسةم  30من أصل    28
ال.  أطفال. امرأتان فقط ليس لديهما أطف  نلديه   ن النساء ف 

ي العينة    من  28.  مرتي     تعرضت إحداهما إلجهاض   تنجبا، من بي   السيدتي   اللتي   لم  
النساء ف 

صغار  أطفال  بي      28من    20، لديهن  أعمارهم  اوح 
تنر جدا  صغار  أطفال  لديهن    2- 1امرأة 

اوح أعمارهم بي      ياتاألخر الثمانية  سنوات؛ 
  . سنوات  5-3كان لديهم أطفال تنر



 الديموغرافية للعينة  الخصائص

 

  االقامة موقع العمر االسم  
 سوريا 

عام القدوم إىل  
 األردن

المستوى  
 التعليم   

مستوى تعليم  
 الزوج 

العمر عند  
 الزواج  

 عمر الطفل  عدد األطفال   األطفال  

بداية   2013 الشام  سنة  22 المقابلة األوىل 
 * التوجيهي 

 سنوات  3 اثني    نعم   18 الصف التاسع 
 واحدة سنة  

 سنتان واحد نعم  19 الصف السابع  التوجيهي  2017 الشام  سنة  23 المقابلة الثانية 

الصف   2017 الرقة سنة  23 المقابلة الثالثة 
 السادس

 سنوات  4 ثالثة  نعم  18 الصف الثالث 
 سنتان ونصف 

 سنة  1

ي   سنة  22 المقابلة الرابعة
ولدت ف 
 األردن 

 Not 
known  

الصف    
 الخامس 

 سنوات  5 ثالثة  نعم  15 كلية 
 سنوات  3

 سنة واحدة 

 شهرين  واحد نعم  16 التوجيهي  الصف السابع  2013 حمص  سنة  17 المقابلة الخامسة

لم يتلق تعليما   2014 حلب  سنة  23 المقابلة السادسة 
 رسميا 

 سنة  1 خمسة  نعم  16 الصف التاسع 
 سنتان

 سنوات  3
 سنوات  3
 سنوات  4

الصف   2013 حمص  سنة  18 سابعةالمقابلة ال
 السادس

 شهرين  واحد نعم  16 الصف السابع 

الصف الحادي   الصف التاسع  2016 درعا  سنة  23 الثامنة  المقابلة 
 عشر 

اثنان وكانت   نعم  17
 وقت  

ً
حامال

 المقابلة 

 سنوات  5
 سنوات  3
 

الصف الحادي   الصف الثامن  2017 درعا  سنة  21 المقابلة التاسعة 
 عشر 

 واحدة سنة   اثني    نعم  15
 شهرين 

ة    15 الصف التاسع  الصف الثامن  2013 درعا  سنة  24 المقابلة العاشر
24 

 سنوات  3 اثني    نعم 
 شهور 10

الحادية   المقابلة
 عشر 

  7سنة و  17
 شهور

ي   الصف السابع  2013 درعا 
بكالوريوس ف 
 إدارة األعمال 

 سنة واحدة  واحد نعم  16
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المقابلة الثانية  
 عشر 

الصف   الصف السابع  2012 درعا  سنة  24
 السادس

 سنة واحدة  واحد نعم  14

المقابلة الثالثة  
 عشر 

الصف   الصف الثامن  2012 درعا  سنة  23
 السادس

 سنوات  4 اثني    نعم   16
 سنة واحدة 

المقابلة الرابعة  
 عشر 

 سنوات  4 اثني    نعم   16 الصف السابع  الصف التاسع  2013 درعا  سنه  20
 سنوات  3

الخامسة  المقابلة 
 عشر 

 سنوات  6 اثني    نعم   14 الصف التاسع  الصف العارسر  2012 درعا  سنه  20
 سنتان

السادسة   المقابلة
 عشر 

الصف   2013 غن  معروف  سنه  20
 السادس

 سنوات  5 ثالثة  نعم   15 مدرسة اعدادية 
 سنوات  3
 اشهر  3

المقابلة السابعة 
  عشر 

 سنتان اثني    نعم   16 الصف الثامن  الصف الثالث  2013 حمص  سنه  20
 سنة واحدة 

الثامنة   المقابلة
 عشر 

الصف   2014 درعا  سنة  21
 السادس

 سنوات  6 ثالثة  نعم   14 غن  معروف 
 سنوات  5

 سنة واحدة 

التسعة  المقابلة 
 عشر 

    ال 17 الصف التاسع  غن  معروف  2016 حمص  سنة  21

ون  المقابلة المدرسة   الصف السابع  2013 مليحة  عاما  18 عشر
 الثانوية 

 سنة واحدة  واحد نعم   16

الواحدة  المقابلة 
ون  والعشر

درعا ريف   سنة  23
 داعل 

 سنوات  7 ثالثة  نعم   16 الصف التاسع  الصف الثامن  2013
 سنوات  5

 سنتان

اثنان   المقابلة
ون  وعشر

ي   غن  معروف  التوجيهي  2013 درعا  سنه  20
الزواج األول ف 

 سنة    16عمر 
ي  
ي ف 
الزواج الثاب 
 20عمر ال 

تعرضت    ال 
 إلجهاض مرتي    

* 

الثالثة  المقابلة 
ون  والعشر

واحدة وكانت   نعم   18 الصف التاسع  التوجيهي  2012 الشام  سنة  22
 وقت  

ً
حامال

 المقابلة 

 شهر   11

المقابلة الرابعة  
ون  والعشر

 سنوات  5 ثالثة  نعم   17 الصف التاسع  الصف السابع  2016 حلب  سنة  22
 سنوات  3
 أشهر  2
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المقابلة الخامسة  
ون  والعشر

برقة ريف   سنة  19
 حلب 

 سنتان اثني    نعم   16 التوجيهي  الصف السابع  2014
 شهر واحد 

السادسة   المقابلة
ون  والعشر

 سنتان واحد نعم   19 غن  معروف  التوجيهي  2012 غن  معروف  سنة  22

السابعة  المقابلة
ون  والعشر

الصف   الصف التاسع  2016 الرقة سنة  25
 السادس

 سنوات  8 أربعة  نعم   14
 سنوات  4

 سنتان
 سنة واحدة 

الثامنة   المقابلة
ون    والعشر

 سنوات  5 اثني    نعم   17 الصف التاسع  الصف السابع  2013 حلب  سنة  23
 سنوات  4

التاسعة   المقابلة
ون  والعشر

 سنوات  5 اثني    نعم   17 غن  معروف  الصف التاسع  2013 الرقة سنة  24
 سنتان

واحدة وكانت   نعم   17 غن  معروف  الصف الرابع  2016 حلب  سنة  19 الثالثون   المقابلة
 وقت  

ً
حامال

 المقابلة 

 أشهر  8

 

ي األردن  
.وفلسطي   التوجيهي * = التوجيهي أو التوجيهي هو امتحان شهادة الثانوية العامة ف 



 نتائج مقابالت النساء المعمقة   

زواج  نصوص المقابلة وتحليلها عن أربعة موضوعات رئيسية: وجهات نظر المشاركي   حول زواج األطفال، وعوامل الخطر لتجربة    تدوين

 . زواج االطفالوالعوامل المرتبطة بالمرونة والضعف بعد   ،زواج االطفالوعواقب  ،االطفال

 : صوت من الداخل زواج االطفالوجهات نظر حول 
ي حي   لم يوافق آخرون عىل    ، أيدزواج االطفالت عن  اختلفت آراء المشاركا 

 
وط تقريبا ف إال   زواج االطفالالعديد هذه الممارسة دون رسر

الزواج )كما قالت أحد   المشاركات لم يرفضوا حتمية  المثن  لالهتمام أن  البعض يعارضه بشكل موحد. ومن  ي ظروف استثنائية وكان 
 
ف

ي ممارسة  المشاركات: "نهاية قصة الفتاة هي أنها  
 
ي تساهم ف

ي االعراف االجتماعية النر
 
.  زواج االطفالتذهب إىل بيت زوجها"( ولم يشككوا ف

ي  
 
معي   يؤكد ضمنيا عىل قيمة وأهمية    اإلطار القائم عىل النوع االجتماعي وبدال من ذلك، أعرب المشاركون عن معارضتهم للزواج المبكر ف

 .عمل المرأة كزوجة وأم عىل حد سواء

ي األردن.    زواج االطفالأشارت معظم المشاركات إىل أن  
 
وح ف ي سياق الن  

 
اع وف ي سوريا وقد ازدادت بشكل أكن  أثناء الن  

 
كان ممارسة شائعة ف

بأنه تقليد "نقله كل جد إىل أبنائه" والذين بدورهم "نقلوا هذه العادات إىل الجيل الجديد".    زواج االطفالوصفت العديد من المشاركات  

ي ثالثة مواضيع فرعية. تم  
 تصنيف أسباب دعم النساء للزواج المبكر ف 

 

 

ين، فسوف يفوتها  زواج االطفالأسباب   : إذا وصلت إىل سن العشر

 . القطار

 

ي الحياة أو كما قالت أحد المشاركات،   
ي روايات المشاركات، تم تمثيل الزواج عىل أنه حقيقة ال مفر منها ف 

"نهاية قصة الفتاة هي أنها  ف 

ل زوجها" ي رواية    زواج االطفالتم تصوير    . تذهب إىل من  
ي الزواج من أفضل زوج ممكن، كما ينعكس ف 

الفتاة ف  كوسيلة لتعظيم فرص 

ي عاداتنا وتقاليدنا، إذا كان هناك مشاركة أخرى عن زواجها:  
. نحن أقارب والمكان إقامته مري    ح، وف  ي "أنهيت المدرسة، ثم خطبت زوج 

وج ".  ي النهاية ستنر 
ي هذه الحالة كوسيلة لضمان الراحة المادية واألمان  يتم تمث  مكان مري    ح، خذه، فلن تجد أفضل منه، وف 

يل الزواج ف 

ي المستقبل. 
 للمرأة ف 

ين   ة )عادة أقل من عشر ي المستقبل، يفضل الرجال وعائالتهم فتاة صغن 
خالل المقابالت، ذكرت المشاركات أنه عند البحث عن زوج ف 

ي سوريا،  عىل سبي  عاًما( عىل الشابات الذين يشار إليهن باسم "العوانس". 
ي  ل المثال، أوضحت أحد المشاركات أنه ف 

"يجب عىل الفتاة النر

وجها أحد أو يتقدم لها ]ألن[   ين، فسوف تفوت القطار. أي، لن ينر  وج، وإذا وصلت إىل سن العشر تبلغ من العمر أربعة عشر عاًما أن تنر 

ي العمر ". 
ة ف  ي العمر واضحة عندما وصفت مشاركة    كانت المخاوف مماثلة بشأن تناقص آفاق زواج   هذه الفتاة كبن 

المرأة مع تقدمها ف 

وج بعد، مما أثار مخاوف من أنها   ي لم تنر 
"ستبقر بدون زوج وستبقر مع  أخرى حالة ابنة عمها البالغة من العمر ثمانية عشر عاًما والنر

 عائلتها". 
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ي  زواج االطفالأسباب  

ي الشارع، يبدأون ف 
: عندما يرى الناس فتاة ف 

 الحديث 

 

عىل أنه وسيلة لحماية سمعة الشابة وتجنب "الفضائح". يمكن للنميمة داخل المجتمع حول تعامل الفتاة    زواج االطفالكما كان ُينظر إىل  

الفتيات غن    ي العثور عىل زوج مناسب. افادت المشاركات أن 
 
مع رجال من غن  األقارب أن ترص  بسمعتها بسهولة وتقلل من فرصها ف

وج ين إىل أنه  المنر  ل بمفردهن للذهاب إىل المدرسة أو القيام بأعمالهن، مشن   
ات يخضعن لمستويات عالية من الرقابة عند مغادرة المن 

ي الحديث". 
ي الشارع، فإنهم يبدؤون ف 

ا عىل   "عندما يرى الناس فتاة ف 
ً
بعد الزواج، عىل الرغم من أن زوج المرأة أو أقاربه قد يفرضون قيود

ي قد تشكلها النميمة والشائعات عىل سمعتها. حركتها، إال أ 
 نها لم تعد تخضع لنفس المستوى من الرقابة وأقل عرضة للمخاطر النر

ي األردن والمخاطر الفريدة المرتبطة بالحياة  
وح ف   بشكل ملحوظ ضمن السياق المحدد للن  

ً
تم تمثيل سمعة الفتيات عىل أنهن أكنر ضعفا

ي بيئة غن  مألوفة، كما  
ي سوريا، كلنا نعرف بعضنا البعض." لذلك إذا أزعج رجل فتاة،  كالجئة ف 

"هي تعرف  أوضحت أحد المشاركات "ف 

ء. لكن هنا، أنت ال تعرف من هو هذا الشاب   ي
له وتخن  والدته أن ابنك فعل هذا السر ". يبدو أن مثل هذه  أخوات الشاب، فتذهب إىل من  

ي المقابل،    الروايات تشن  إىل أن التماسك االجتماعي والروابط
المجتمعية جعلت الرجال مسؤولي   عن التحرش    إىل حد ما عىل األقل. ف 

ي المجتمعات األردنية، قد يكون السوريون أكنر عرضة للتحرش ألنهم ال يتمتعون بالحماية من نفس الشبكات  
بصفتهم "غرباء" نسبًيا ف 

ا 
ً
ي مجتمعات أكنر تماسك

 . االجتماعية وآليات المساءلة الموجودة ف 

، وال سيما أثناء   ي أو الجنسي
ي فحسب، بل أيضا من العنف البدب 

ات ليس من التحرش اللفط  وُصور الزواج كوسيلة لحماية الفتيات الصغن 

 . ي
ي سوريا، حيث كانت هذه المخاطر عالية بشكل استثناب 

"يزوج اآلباء بناتهم حنر يتمكنوا ]البنات[  كما ذكرت إحدى المشاركات،    الرصاع ف 

يقلل مخاوف الوالدين    زواج االطفالوذكرت مشاركة اخرى أن    السفر مع أزواجهن، وتصبح مسؤولية حمايتها من الخطر عىل زوجها. "من  

ا عىل أن  
ً
"هناك أرس فقدت بناتها وأرس فقدت أطفالها، لذلك اعتقد اآلباء أنهم إذا زوجوا بناتهم، فسوف يذهبون  عىل سالمة االبنة، مشدد

 أزواجهن ولن يخافوا بعد اآلن ". إىل 

 

 

ي أتزوجه حنر يتمكن من سداد  و : لقد جعلزواج االطفالأسباب 
ب 

ي 
 احتياجابر
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ا للزواج المبكر. بعد زواج االبنة، لم يعد الوالد
ً
ي كثن  من األحيان الصعوبات المالية كواحد من أكنر األسباب شيوع

 
ان حددت المشاركات ف

وصّورت بعض المشاركات قرار الزواج من ابنتهم ألسباب مالية عىل أنه قرار    احتياجاتها وتم تخفيض نفقات األرسة. مسؤولي   مالًيا عن  

ين إىل أن اآلباء   ، مشن  ي
اب". أناب  ي الوقت نفسه،    "يزوجون بناتهم للتخلص من أعبائهن ... يزوجونها للتخلص من نفقات الطعام والشر

 
ف

ي  تبنت المشاركات األخريات منظورً 
ي من مشاكل مالية والنر

ي تعاب 
 تجاه العائالت النر

ً
ويقررون  "ال تستطيع تلبية طلبات ]االبنة["  ا أكنر تعاطفا

أوضحت إحدى النساء أنها تزوجت مبكًرا ألن والدها كان غائًبا ولم تكن    "تطلب ]وربما تحصل[ عىل ما تريده من زوجها."تزوجها حنر  

رة أنها    والدتها قادرة عىل توفن  احتياجاتها 
ّ
ي أتزوج منه حنر يتمكن من تأمي    األساسية، متذك

، لذا جعلتن  اء شال ىلي
"لم تستطع حنر رسر

ي ". 
 احتياجابر

ي تزوجن مبكًرا، وقد أوضحت المعارضات موقفهن حول  
من الواضح أن معارضة زواج األطفال كانت واضحة من قبل بعض النساء الالب 

 الزواج. عدم القدرة عىل تحمل مسؤوليات  

 

 
 . : لم أكن أعرف كيف أقىلي البيضزواج االطفالمعارضة 

  

ي كثن  من األحيان أن الشابات ال يملكن المهارات الالزمة كزوجات للمساهمة بنجاح األرسة. عىل سبيل المثال، ذكرت  
أكدت المشاركات ف 

النساء،   البيض."إحدى  اقىلي  ء عىل اإلطالق، وال حنر كيف  ي
ا ... لم أكن أعرف أي سر

ً
أثناء وصف تجارب  هن    "تزوجت ولم أعرف شيئ

ي ينطوي عليها الزواج. كان واقع  الخاصة للزواج المبك
ر، ذكرت العديد من المشاركات الشعور بالدهشة واالرتباك من المسؤوليات النر

النساء:   إحدى  ذكرت  المشاركات، كما  توقعته  عما  تماًما  ا 
ً
مختلف الزوجية  عن  الحياة  أعرف  أكن  لم   ... الزواج  هو  ما  أعرف  أكن  "لم 

ل عائلة زو  ي من  المسؤوليات الجديدة مثل من  
ي إذا تزوجت سأعاب 

ي أنن 
ي عائلنر

ب  . هناك مئة مليون طلب ومسؤوليات، ولم تخن  ي ي وزوج  ج 

ي يتطلبها  الكثن  من المسؤوليات "
. وبحسب بعض المشاركات، فإن العديد من الفتيات غن  قادرات عىل تحمل المسؤوليات الجديدة النر

 الزواج، مما يؤدي إىل عواقب نفسية وعاطفية واجتماعية. 

 

 

 

 : عقلها هو عقل طفل زواج االطفالمعارضة 
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ي كثن  من األحيان إىل افتقا 
 
ر  باإلضافة إىل اإلشارة إىل أن الفتيات المراهقات غن  مستعدات لتحمل مسؤوليات الزواج، أشارت المشاركات ف

ين إىل أن  ة الحياتية، مشن  ي يعتمد   . "عقل العروس الصغن  هو عقل الطفل"الفتيات إىل النضج والخن  أكدت المشاركات أن النجاح الزوج 

ا أهل زوجها وأطفالها.   "أن تكون عقالنية وبعيدة عن العاطفة"ة المرأة عىل  عىل قدر 
ً
يجب تأجيل    وفهم ليس فقط زوجها، ولكن أيض

" الزواج إىل ما بعد أن  
ً
ا للعديد من المشاركات،  "ترى الفتاة الحياة قليال

ً
"حنر ينمو جسدها وينمو عقلها، حنر تعرف كيف تتعامل  ، وفق

ة الحياتية كسبب لتجنب  بعبار   . مع أرسة زوجها" ي المقام األول   زواج االطفالة أخرى، تم تحديد عدم نضج الفتيات وافتقارهن إىل الخن 
 
ف

ة.  ي تعتقد المشاركات أنها ستنتج حتًما عن عدم نضج العروس الصغن 
وصفت احدى المشاركات الطالق    بسبب العواقب العالئقية النر

ي مثل هذه الحاالت، م
 
ة ... عندما يقول الزوج كلمة، تطلب  وضحة أنه  بأنه نتيجة شائعة ف "يتم الطالق بشعة ألن عقول الفتيات صغن 

ي رد فعلهن تجاه اإلهانات البسيطة. وربما تفتقر إىل المهارات الالزمة لالتصال  الفتاة الطالق" 
 
ي ضمنًيا أن الفتيات قد يبالغن ف

، مما يعن 

اعات والتسوية داخل العالقات الحميمية.  ات عىل أنهن أكنر مهارة اجتماعيا وقدرة عىل إدارة    وحل الن   ي المقابل، تم تمثيل النساء الكبن 
 
ف

 العالقات المعقدة مع أزواجهن وعائالت ازواجهن. 

 

 

 زواج االطفالمعارضة 
ً
ي طفال  : هي طفلة ترب 

 

المشاركات   انتقدت  للفتاة فرصة    زواج االطفالكما  الزواج يوفر  العديد عىل أن تأخن   القادم. وشدد  الجيل  له من آثار سلبية عىل  لما 

 من  "لتصبح أكنر وعًيا وان تعيش حياتها"
ً
 جيدة بدال

ً
أما لتكون  وريي    ي  ، مما يسمح لها بتطوير تجربة الحياة والنضج الرص  "طفلة ترب 

"
ً
ا لهذه الروايات، فإن الفتيات الال   . طفال

ً
ا  وفق

ً
وجن الحق ي ينر 

"يعرفن ما هي شخصية الزوج وما هي شخصية كل طفل، وماذا يريد الطفل  بر

، وانفعاليات،  وتستطيع أن تقرأ عن هذه األشياء".  
ً
وجن مبكًرا عىل أنهن غن  ناضجات عاطفيا  

ي ينر
الفتيات الالبر ي المقابل، تم تمثيل 

ف 

:  ويفتقرون القدرة عىل السيطرة عىل أنفسهن. عرضت احدى ال  [.  مشاركات المثال التاىلي
ً

ة ]وأنجب منها طفًل وج فتاة صغن  "تخيل أنك تنر 

ي   ي أعصاب 
ي بعض األحيان ال أستطيع التحكم ف 

، لكن ف  ي هو العالم بالنسبة ىلي
ة، وابن  إذا استاءت من الطفل، فسوف تقتله. اآلن أنا كبن 

ن مبالغ به بشكل واضح، إال أنه يبدو أنها تعكس مدى الشعور الغامر  ورغم أن إشارة هذه المشاركة إىل قتل األطفال كا وأتركه حنر يهدأ ". 

ي ربما تكون قد تعرضت لها كأم شابة. 
 باإلحباط النر

 زواج االطفال عوامل الخطر لتجربة 
 

 

ا لضغوط    ،زيجاته كان زواج األقارب شائًعا بي   مجتمع الدراسة. كشفت روايات المشاركات عن  
ً
أن الشابات وعائالتهن يتعرضن أحيان

ي البداية عرض ابن عم، لكنهم  
ي من أحد األقارب. أشارت العديد من المشاركات إىل أنهم رفضوا ف 

إضافية لقبول عرض الزواج عندما يأبر

قة عىل الزواج، كما أوضحت إحدى النساء،  بعد ذلك تم تشجيعهن أو إقناعهن أو الضغط عليهن من قبل أفراد األرسة إلعادة النظر والمواف

ي قدًما 
ي بالمىص 

ي مجموعة من أفرادها وأقنعوا والدي وإخوبر ت عائلة زوج  ا، لن اتزوج منه، ولكن بعد ذلك أحرص 
ً
، حسن ي البداية، قالوا ىلي

  "ف 

ي الزواج "
ي الموافقة عىل زواج الفف 

ددين ف  "مطمئني   إىل أن الفتاة ستكون  تاة كانوا  . وأوضحت اخريات أن أفراد األرسة الذين ربما كانوا منر

  " وج قريًبا وليس غريًبا. وأوضحت إحدى المشاركات أنه من المرجح أن تقبل العائالت عروض الزواج من األقارب من  بخن  ألنها كانت تنر 

 أجل تقوية العالقات األرسية وتجنب الرصاع المحتمل. 

 أن نرفضه ألنه ابن عمي   المخجلكان من 
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لية مرهقة.   زواج االطفالاكدت عدة مشاركات أن   أوضحت إحدى النساء أن الزواج،    بالنسبة لبعض النساء، وسيلة للهروب من حياة من  

ل الوالدة حيث كما وصفت،  ء كان ممنوًعا، كان ممنوًعا للخروج، كان  بالنسبة لها، يمثل فرصة للهروب من والدها المسيطر ومن   ي
"كل سر

ء ممنوع".   -ج، وإنه كان ممنوعة من ارتداء هذا وذاك  ممنوع وضع الماكيا  ي
وصفت امرأة أخرى الزواج بالمثل بأنه وسيلة للفتيات    كل سر

ي حياتهن السابقة ال يعشن بشكل جيد، ولكن بعد الزواج يمكنهن    زواج االطفال"أنا أؤيد  لتحسي   حياتهن، قائلة:  
ألن هناك فتيات ف 

ي تكون فيها أرسة الفتاة وظروفها المعيشية سيئة وتتحسن إذا تزوجت ".   طفالزواج اال تأسيس حياتهن ... أنا اؤيد  
ي الحاالت النر

  فقط ف 

ي أفضل  
 
ل جدي والحياة لم تكن ف ي من  

 
ي زيجاتهن، وذكرت أحدهن "كنا نعيش ف

 
ي ساهمت ف

بينت مشاركات أخريات الظروف الصعبة النر

 حالة". 

 

 
ي األردن ألنه كان وسيلة للفتيات لالبتعاد عن حياة المخيم    زواج االطفالعدد من المشاركات أن    ت ذكر 

ربما يكون قد زاد بي   السوريي   ف 

، فهناك طابور طويل من الناس وليس هناك عمل ". ومصاعبه، حيث   اء الخن   ي    "إذا أردت رسر
ا صعبة مماثلة ف 

ً
تذكرت امرأة أخرى ظروف

رة أنه 
ّ
ي، متذك ا ...    مخيم الزعنر

ً
ي من نزلة برد، لكن عندما خرجت من المخيم وتزوجت كنت أتنفس جيد

"قبل أن أتزوج، ظللت أعاب 

ية . هنا خارج المخيم الوضع أفضل ". أتاح الزواج لبعض النساء فرصة لتحسي   ظروفهن المعيشية    المخيم وظروفه تزعج النفس البشر

 من بيئة المخيم الضيقة. وطريقة قانونية للخروج 

 

 

ي روايات المشاركات، أشارت رواياتهن إىل أنه بالنسبة للفتيات ال
ي  كانت العالقة بي   ترك المدرسة الثانوية والزواج من أبرز المواضيع ف 

لوابر

 من  
ً
ي الحياة بدال

ء" لم يكن يذهي   إىل المدرسة الثانوية، كان الزواج هو الخطوة المنطقية التالية ف  ي
ل دون فعل أي سر ي المن  

  . "البقاء ف 

ي الدراسة  
ي األردن جعلت من الصعب عليهم االستمرار ف 

باإلضافة إىل ذلك، وصفت العديد من المشاركات جوانب معينة من الحياة ف 

حت إحدى النساء تجربتها بالتفصيل:  ة. عىل سبيل المثال، رسر ي زواجهن قبل سن الثامنة عشر
 الثانوية وساهموا بشكل غن  مبارسر ف 

ي ان ات
ة طويلة،    –زوج  لم يرغب والداي ف  ي األردن منذ فنر

ي دائًما، لم نكن ف 
ي المدرسة وكان هناك شاب يزعجن 

أردت انا الزواج. كنت ف 

ي أريد الزواج و 
تها أنن  ي أخن 

، لكن  ي
ي أنها ال تريد ان تزوجن 

تها والدبر تها بوجود عريس. أخن  ي كرهت التعليم. أتت صديقة أمي وأخن 
ال أريد  لكنن 

ه  الدراسة، وهذا القرار يج  ي كنت أخسر أن أخن 
ي ان اتزوج بعد، لكنن 

، ألنه لم يرغب ف  ب أن أتخذه أنا وليس أنت، وبدأ والدي بالرصاخ عىلي

ي كل يوم وكنت أخاف من هذه  
ي خلق 

ي المدرسة ... كان هناك شاب مزعج للغاية، وكنت أخاف من مظهره، وكان يمسر
بما يحدث ىلي ف 

ي الصف الثامن ... لم أذهب ح 
ي من رهاب الذهاب إىل المدرسة بسببه، ظل يسن   األشياء، كنت ف 

، كنت أعاب  ي
نر ألداء االمتحان النهاب 

ي إىل المدرسة، لكن لم تكن هناك طريقة أخرى غن  هذا الطريق  
ي طوال الوقت، شعرت أنه مجنون وخفت منه. حاولت تغين  طريقر

وراب 

 المؤدي إىل المدرسة، لذلك عندما جاء العريس شعرت بالراحة ". 

ي بيئة غن  مريحة حيث شعرت بالخوف وعدم األمان. بال
 نسبة لهذه الفتاة، كان الزواج خياًرا أكنر فاعلية من مواصلة دراستها ف 

أنها    أخريات وروت مشاركات   النساء  المدرسة. ذكرت إحدى  ي طريقهن إىل 
السوريات ف  الرجال للفتيات  مخاوف مماثلة بشأن مضايقة 

ا" ً ي النهاية من االلتحاق بالمدرسة بعد أن    "كانت تحب المدرسة كثن 
ي األردن. ومع ذلك، لم تتمكن ف 

ي مواصلة الدراسة ف 
وكانت تأمل ف 

ي األردن 
بصون حول مدارس البنات" " وسمع أن هناك "سأل والدها عن المدارس لمواصلة تعليمنا ف  "يتسلقون  وحنر "فتيان مراهقي   ينر

:  وأوضحت با   المدرسة. المحيطة بساحة    األسوار" ي  لنسبة لمعظم السوريي  
ا، ربما ألننا كنا نعيش ف  ً "لم تكن لدينا هذه المشكالت كثن 

ي األردن[". 
 مناطق ريفية، لذلك ُصدم الناس ]عندما رأوا الوضع ف 

ل  ن   المتن
ن
 تزوجت ألبتعد عن التوتر ف

  
ن
 من الحياة ف

ً
 المخيم  تزوجت العديد من الفتيات هربا

  
  األردن من الصعب إكمال دراست 

ن
 جعلت الظروف ف
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ي الحظتها بي   سوريا، حيث كانت تحب الذهاب إىل المدرسة، واألردن حيث  
 عن االختالفات النر

ً
"شعرت  تحدثت شابة أخرى مطوال

ي األردن،  ختناق"  باال 
 
ي النهاية عدم مواصلة دراستها. وأوضحت أنها ف

 
ي غريبة ... كما لو  واختارت ف

أنتمي إىل مجتمعهم.    أكن"شعرت بأنن 

ء. كنت   ي
ي حمقاء ... كنت طالبة جيدة، ولكن هنا عندما دخلت قاعة االمتحانات، لم أستطع حل أي سر

ء. شعرت كأنن  ي
ال أصدقاء، ال سر

ل ".  سعيدة بالعودة إىل   ، قبل  المن   ي األردن، كانت قد التحقت بالمدرسة مع زمالئها األردنيي  
 
عىل عكس معظم الالجئي   الذين يعيشون ف

أن   إىل  وأشارت   . واألردنيي   السوريي    الطالب  فصل  والتعليم  بية 
النر وزارة  تقرر  يدرس  أن  أن  يريدون  ال  الذين  األردنيي    بعض  "هناك 

ة إىل أن السوريون معهم"  ي تجربتها. ، مشن 
 
 اإلقصاء االجتماعي أو حنر التنمر ربما لعب دوًرا ف

ا    الفتيات  أن عىل الرغم من  
ً
ي األردن، إال أن العديد من الروايات تشن  أيض

 
ا من التحديات إلكمال المرحلة الثانوية ف

ً
السوريات واجهن عدد

وح   ت بعد الن    اآلن أن تؤجل الفتاة  إىل أن األعراف االجتماعية المحيطة بتعليم المرأة قد تغن 
ً
ي األردن بحيث أصبح من المقبول اجتماعيا

 
ف

إكمال تعليمها. عىل حد تعبن    ي  المشاركات    إحدىالزواج من أجل 
الزواج    سوريا، "ف  الفتاة عىل  جن  

ُ
الخيار لها عىل سبيل    - ت وهنا يعود 

ي    المثال،
ين من عمرها، ف  ي العشر

ة، لكنها اختارت إكمال تعليمها ".   تقاليدنا أصبحتابنة عمي لم تقبل الزواج وهي اآلن ف  يبدو أن    كبن 

ي سوريا. 
 
ي األردن مما كان يمكن أن يحدث ف

 
 تأمالتها تشن  إىل أنه كان من المسموح أكنر لهذه الفتاة أن تواصل التعليم وتؤجل الزواج ف

 طفال زواج اال نتائج 
النتائج المتعلقة ليس فقط بالصحة الجسدية    زواج االطفالربطت المشاركات   ا بالعنف    ،واإلنجابيةبمجموعة متنوعة من 

ً
ولكن أيض

بدا   مًعا،الجنسي والعنف القائم عىل النوع االجتماعي والصحة العقلية والعالقات األرسية والعزلة االجتماعية. عندما تحدث هذه النتائج  

ي بشكل خاص عىل صحة المرأة العقلية ورفاهها. أن آثار   ها المركبة لها تأثن  سلن 

 

 

  االعتداء الجسدي

 

ا،لو كنت أكن  
ً
 لكنت تمكنت من مواجهة العنف سن

 

تم اإلبالغ عن تعرضهم للعنف الجسدي أو الجنسي من قبل أزواجهن. ووصفوا مختلف أشكال   28=  عددهن،    10ثلث عينة الدراسة ) 

ب أثناء   ب أمام أطفالهم ، تعرضن للرص  ب ، والخنق ، واإلكراه عىل ممارسة الجنس ، والرص  ي ذلك الرص 
ي تعرضوا لها، بما ف 

العنف النر

ي إحدى الحاالت ، حرقهن بسيجارة. كما أفاد ال
عديد من المشاركات بأن أزواجهن أو أصهارهن منعهن من استخدام وسائل  الحمل ، وف 

 . تنظيم االرسة

ي  
ضمن روايات المشاركات، تم تمثيل العنف الجسدي الذي يمارسه األزواج تجاه زوجاتهن عىل أنه جانب مؤسف ولكنه طبيعي نسبًيا ف 

ىلي مقبول اجتماعًيا إىل حد ما داخل مجتمعاتهن. وصفت العديد من 
ا إىل أن العنف المن  

ً
  الحياة الزوجية. يبدو أن هذه الروايات تشن  أيض

ان أو أفراد األرسة، حيث أوضحت إحدى المشاركات أن النساء حوادث   ي حدثت أمام الجن 
ي إىل الغرفة  العنف النر

"أطلب منه دائًما أن يأبر

ان. "  ي الخارج حنر يسمع الجن 
ي دائًما ف 

بن  ان أننا نتجادل. لكنه يرص  ي ال أحب أن يعرف الجن 
ي ، ألنن 

بن    الداخلية حنر ال يسمعه أحد يرص 

ي عندما نكون بمفردنا  ة عندما وذكرت امرأة أخرى حال
بن  ي ، فارص 

بن  ا، إذا كان يريد أن يرص 
ً

ي أيض
ي أمام أخنر

ي من رقبنر "جاء زوجها وأمسك ب 

ي كانت مصدر عار للزوجة    ، وليس أمام الناس ، أليس كذلك؟ " يبدو أن ترصيحات المرأتي   تشن  إىل أن المظاهر العامة للعنف الزوج 

ي العنف  وليس لزوجها. عالوة عىل ذلك ، عىل ىلي أثناء المقابالت ، لم يتم ذكر احتمال تعرض مرتكن 
 الرغم من تكرار مناقشة العنف المن  

لعواقب اجتماعية أو قانونية. عىل العكس من ذلك ، سع العديد من المشاركات للحصول عىل الدعم من عائالتهن بعد تعرضهن للعنف  
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ي 
 
ىلي ووجدوا أنهم غن  قادرين أو غن  راغبي   ف

ب:    المن   "عدت  التدخل. عىل سبيل المثال ، قالت امرأة انها زارت عائلتها بعد تعرضها للرص 

ء  ي
، لكن والدي لم يستطع فعل أي سر ي ويح  ي وأمي ألنهما قاما بنر  . ندم أب  ". تم تشجيع المشاركات األخريات من قبل    والدماء عىل وجهي

ام الصمت حيال عنف أزواجهن تجاههن.   أفراد عائالتهن عىل النر 

وجن مبكًرا كن أكنر عرضة للعنف األرسي عىل وجه التحديد ألنهن "لم يكن عىل دراية"   ي ينر 
حت العديد من المشاركات أن النساء الالب  اقنر

بكيفية االستجابة عند حدوث الخالفات الزوجية. وصفت العديد من النساء كيف تعلمن بمرور الوقت ، الترصف بطرق خففت من حدة  

ي  "عندما يغضب الرجل ، عليك أن تصمتالية التعرض للعنف الجسدي. أوضحت إحدى النساء أنه  الجدل وتقليل احتم
 
" وذكرت أنه ف

 ، "لم أكن عىل دراية كافية ... لم أكن صامتة كنت ارد عليه ... واآلن أصمت ".   بداية زواجها 

ا عن عواقب العنف القائم عىل النوع االجتماعي بي    
ً
ب  كشفت روايات المشاركات أيض األجيال. أفادت إحدى المشاركات أنها تعرضت للرص 

ي البالغ من العمر عامي   والذي ال  عىل يد زوجها أمام أطفالها، حيث أوضحت:  
ي أمام أطفاىلي ، ابن  ب 

ي هو أنه يواصل رص 
"أكنر ما يخيفن 

ي م ب أنا وزوج  ي بعض األحيان ، عندما نقنر
ي ... حنر ، ف 

ي ويبعد والده  يفهم وال يأكل عندما يرى والده يؤذين 
ن بعضنا البعض ، يخاف ابن 

ي  
ب أطفالها الصغار  ".  عن  ب عىل يد زوجها أثناء حملها بينما ذكرت امرأة أخرى أن زوجها كان يرص  وذكرت مشاركة أخرى أنها تعرضت للرص 

 بانتظام. 

 

 

 العنف الجنسي 

 

 

 أنا لم أتزوجك فقط ألنظر اليك 

 

ات أن لديهن معرفة قليلة أو معدومة   وصفت العديد من المشاركات تجارب جنسية مؤلمة و / أو غن  رضائية بعد الزواج. ذكرت الكثن 

  عن الجنس قبل ليلة زفافهن ووصفوا تجارب  هن الجنسية األوىل بأنها مؤلمة للغاية. ذكرت امرأة أسبوعها األول بعد الزواج عىل أنه األصعب 

ي موضحة أنه  
ي أندم    األسبوع، األسبوع األول تنتقل من كونك فتاة إىل أن تصبح امرأة، لقد نزفت طوال  "ف 

ي وهذا ما جعلن 
  تزوجت".   أب 

ي فمي حنر ال ارصخ من األلم" وذكرت أنه "أثناء ممارسة  واوضحت مشاركة أخرى  
كنت أتقيأ لكنه عادة يأخذ ما    الجنس،"وضع منشفة ف 

ي بعض األحيان يتظاهرون بالمرض لتجنب ممارسة الجنس أو حنر    أخريات أوضحت مشاركات    يريد ". 
ولكن    ،تماًما ذلك    يرفضوا أنهم ف 

ي معظم األوقات". 
ا ف   "لم يكن ذلك مجديً
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  جبار عىل االنجاباال 

 

 

ي يرفض التوقف عن إنجاب األطفال   زوج 

 

ي تأخن  أو  
 
ي مشاركات أنهن كانوا يرغي   ف

ي    تجنب أفادت ثماب 
 
من    تنظيم االرسةولكن تم منعهم من استخدام وسائل    ،المستقبلالحمل ف

ة. استخدمت اثنتان من هؤالء النساء وسائل   ي أرس كبن 
 
دون علم أزواجهن لتجنب    تنظيم االرسةقبل أزواجهن أو أقارب  هن، الذين يرغبون ف

تا رسا حبوب  الحمل، وأوضحت أنهما   عىل    تنظيم االرسةوأفادت امرأة ثالثة أنها وزوجها كانا يستخدمان رسا وسائل    "تنظيم االرسة"اشنر

أنه  الرغم   ، حيث ذكرت  ي
". من ضغوط األصهار بطفل ثاب  ي ي وبي   زوج 

بين  وأعربت مشاركات أخريات عن أسفهن ألنهن لم    "كان رًسا 

ة إىل أنه   ات الحمل، وحملت العديد منهن بعد أقل من عام من الوالدة. وصفت إحدى النساء تجربتها، مشن  يتمكنوا من المباعدة بي   فنر

، حملت  "بعد ثالثة أشهر من والدة اب ي
ة  لم يسمحوا ىلي بأخذ موانع الحمل، قالوا إنها ليست جيدة".    -ننر ات الحمل القصن 

كان ُينظر إىل فنر

ي تذكر فيها، " 
ي إجهاد المشاركات واتعابهن، كما يتضح من رسد إحدى المشاركات النر

ا عىل أنها تساهم ف 
ً
ي أنجبت أطفاىلي واحد

ي أنن 
يؤسفن 

 تلو اآلخر دون ترك مسافة." 

 

  الصحة العقليةآثار 

 

 

ي الليل وأجهش بالبكاء
 بعد أن حملت، كنت أستيقظ ف 

 
ي ذلك اإلجهاض وسكري الحمل ونقص الحديد وارتفاع  

عانت المشاركات من مجموعة متنوعة من المضاعفات الطبية أثناء الحمل بما ف 

ي  
ي استثناب 

ا باعتباره وقت ضعف عاطق 
ً
ضغط الدم وتسمم الحمل. وصفت معظم النساء الحمل ليس فقط بأنه مرهق جسدًيا، ولكن أيض

الليل    والذي تفاقم، بالنسبة للعديد  ي 
المثال، ذكرت امرأة االستيقاظ ف  ين. عىل سبيل  من المشاركات بسبب غياب أفراد األرسة المبارسر

ي البكاء 
." -"انفجرت ف  ي

ة حملها، "  اشتقت إىل عائلنر ألننا نعيش هنا وال نعيش بشكل  ذكرت أخرى أنها شعرت بالحزن المستمر طوال فنر

ا  
ً
ي سوريا. كنت حزين

ا بسبب هذا ... أثناء الحمل ". طبيعي كما كنا ف 
ً
ة ما بعد الوالدة،    جد عانت نساء أخريات من أعراض االكتئاب خالل فنر

ا ... لكن بعد الوالدة، لم أعد  حيث أوضحت إحداهن أنها " ً واجهت معظم المشاكل النفسية بعد الوالدة. من قبل كنت أهتم بنفسي كثن 

 أهتم كما كان من قبل ... ال أعرف السبب. "

 زواج االطفال لعوامل المرتبطة بالمرونة والضعف بعد ا
ي أثرت بشكل كبن  عىل رفاهية المرأة بعد  

عىل المستوى الفردي والشخىصي    زواج االطفالتم تحليل نصوص المقابالت لتحديد العوامل النر

ي التحليل عىل أنها شخصية، مما يعكس الطبيعة  
العالئقية والحميمة للزواج. ال تشن   والبنيوي. تم تصنيف غالبية العوامل المحددة ف 

الحاسم عىل تجارب   هم  أقارب  هن وتأثن  الشابات مع  إىل عالقات  ا 
ً
أيض بل تشن   الزوجية فحسب،  العالقة  إىل  الشخصية  العوامل  هذه 

ي 
 .زواج االطفالالمشاركي   ف 
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 عوامل المرونة عىل المستوى الفردي: شهادة الثانوية العامة سالح

 

ألنه لم تتح لهن الفرصة إلكمال دراستهن، وتخيلوا    نجميع المشاركات تقريًبا من إكمال المرحلة الثانوية. وأعرب العديد عن أسفهلم تتمكن  

ح أحد   ي عالقاتهن الزوجية إذا كانوا قد حصلوا عىل شهادة الثانوية العامة. عىل سبيل المثال، اقنر
 
أنه سيكون لديهن المزيد من القوة ف

ل؟ " ان رفض  المرأة المتعلمة "  المشاركي   أن ي المن  
تواجه زوجها بشهادتها ... إذا أرادت العمل، ستقول له،" لدّي شهادة، فلماذا أبقر ف 

ولم تكمل المرأة    "إذا ظهرت مشاكل مع زوجها"". ووافقت امرأة أخرى، مؤكدة أنه    زوجها العمل، يمكنها العمل ... ألن الشهادة سالح 

ء". "ف دراستها الثانوية،   ي
ء يساعدها، وال شهادة أو أي سر ي

ي    لن يكون لديها أي سر
تم وصف التعليم عىل أنه وسيلة لتعزيز االكتفاء الذابر

 .""بالعمل واالعتماد عىل نفسها، لرؤية حياتها، وليس مجرد الزواجللمرأة، مما يسمح لها 

ي أقوى  ي وجوده بجانن 
 عوامل المرونة الشخصية: جعلن 

 

ي األوقات الصعبة. ذكرت إحدى النساء أن زوجها  حددت بعض المشاركات أ
لية  زواجهن كمصادر مهمة للدعم ف  "قام بجميع األعمال المن  

ا إىل أنه كان غن  معتاد،    عندما ]كانت[ مريضة"
ً
ا لدعمه ويبدو أنها تشن  أيض

ً
ي الفراش. شعرت بأنها محظوظة جد

ونصحها طبيبها بالبقاء ف 

، ال يقدمه رجل لزوجته"، مؤكدة أن   ي ي  "ما يقدمه ىلي زوج 
ا ف 
ً
عىل الرغم من أن إحدى المشاركات األخرى ذكرت أن زوجها يساعدها أحيان

لية، " ي تربية أطفالهم، موضحة أنه    ألنه يعرف كم أنا متعبة." األعمال المن  
"عندما يعود إىل  وأشادت مشاركة أخرى بدور زوجها النشط ف 

ل من العمل ويرا  ي عىل الفور. عىل الرغم من أنه متعب، إال أنه يجلس معهم، وي  هدئ الوضع، وانا  المن  
ي غاضبة من األطفال، فإنه يفهمن 

ب 

 ." أهدأ ... إنه متفهم للغاية، ربما لو كنت مع شخص آخر، فلن يكون متفهًما 

ي ساعدتهن عىل  
الغالب إىل أزواجهن عىل أنهن مصادر للمعلومات المفيدة النر ي 

النساء ف  عند وصف طرق دعم أزواجهن لهن، أشارت 

النساء،   ل مع عائالت أزواجهن. كما أوضحت إحدى  ي معظم الحاالت، تحديات مشاركة المن  
"وجوده  التكيف مع الحياة الزوجية، وف 

ي أقوى وال أخاف م 
ي جعلن  ء، حيث تذكرت إحداهما أنه    ن أحد."بجانن  ي

شعرت مشاركتان أنهما يمكنهما التحدث إىل أزواجهن حول كل سر

، كنت خجولة للتحدث معه، لكن اآلن أصبح األمر طبيعًيا 
ً
ي سياق    إذا كان لدي أي أسئلة، فسوف أسأله. أخرى إىل أنه "  ت" وأشار "أوال

" ف 

االطفال إىلزواج  المشاركات  قليل من  وجة،    ، نظر عدد  المنر  المرأة  بها  أن تترصف  ي 
ينبع  ي 

النر الطريقة  للتوجيه حول  أزواجهن كمصدر 

ي الكثن  من األشياءوأشارت احداهن إىل أنه "
ي ... لقد علمن 

ي خطن 
." وأعربت مشاركة أخرى عن نفس المشاعر،  عندما أخطأت، كان يعلمن 

ي . موضحة أ
ي ويرشدب 

ي ألنه يعلمن 
ي نه "من األفضل أن يكون أكن  من 

، وال يغضب من  ي
ة إىل أن مزاج الزوج  .. عندما أغضب، يهدئن  "، مشن 

ي تؤثر عىل رفاهية المرأة بعد 
 .زواج االطفالونضجه من العوامل الحاسمة النر

ي عمري، لما كنا سنتفق
 عوامل المرونة الشخصية: لو كان هو ف 

 

ت المشاركات عن وجهات نظر متضاربة حول فارق السن المثاىلي بي   ال
ّ
ات فارق السن الكبن  عىل الحياة الزوجية. شعرت  عن  زوجي   وتأثن 

 بشكل ملحوظ أن فارق السن قد أثر عىل زواجهن بطريقة إيجابية. نظرت هؤالء المشاركات 
ً
ي كان أزواجهن أكن  سنا

  العديد من النساء اللوابر

ي نجاح عالقتهم الزوجية. وقارنوا تجارب  هإىل أزواجهن عىل أنهم يتمتعون بتجربة حياتية أكن  وشعروا أن هذا االختالف سا 
ي  نهم ف 

زواج  ف 

اع. كما أوضحت إحدى    االطفال  للن  
ً
ن الوضع األخن  مصدًرا محتمال ي العمر، واعتن 

ي كان أزواجهن أقرب إليهن ف 
مع تجارب النساء اللوابر

ي من المشكلة األوىل  المشاركات، " 
ين من عمره، فلن أتوافق معه، لكان قد طلقن  ي العشر

ي ... إذا كان ف 
[ أكن  من  ي من األفضل أن يكون ]زوج 

ي واجهناه
[. ]النر ا من العمر،    ا كزوجي  

ً
حت أخرى أنه عندما يكون الزوج والزوجة قريبي   جد ا، ويشعر  " واقنر

ً
"يشعر كل منهما أنه األكن  سن



 

Page | 38 
 

. ومن المثن  لالهتمام، أن المشاركات الثالثة الذين شعروا أنه من الناحية المثالية  أنه أكن  منها، وتشعر أنها أكن  منه. لكنها ال تزال شابة "

ي الزواج هو توجيه وتعليم  يجب أ
 
ا وجهة النظر القائلة بأن دور الزوج ف

ً
 بكثن  من زوجته، بدا أنهم يشاركون أيض

ً
ن يكون الزوج أكن  سنا

ا للخضوع لسلطة وتوجيه زوجها إذا كان االثنان  
ً
ي هذا السياق، قد توجي تعليقاتهن ضمنًيا بأن الشابة قد تكون أقل استعداد

 
زوجته. ف

 .مرقريبي   من الع 

ي جيل آخر 
 عوامل ضعف العالقات الشخصية: أنت ال تفهمي   زوجك عندما كان يعيش ف 

 

ي السن بي   الزوجي   كان لها تأثن  ضار عىل الزواج. لقد شعروا أن الفجوة  
 
ة ف ي المقابل، شعرت المشاركات األخريات أن الفروق الكبن 

 
ف

ات أكنر عرضة للعنف القائم   ة جعلت من الصعب عىل األزواج فهم وجهات نظر بعضهم البعض وجعلت الفتيات الصغن  العمرية الكبن 

حت إحدى النساء أنه  عىل النوع االجتماعي  ا ال تعرفه  . عىل سبيل المثال، اقنر
ً
ة وطلب منها زوجها أن تفعل شيئ "إذا تزوجت فتاة صغن 

ب  ها، وهذا يحدث بسبب فارق السن، فهم ال يفكرون بالمثل".  ء ال تعرف كيف تفعله[، كان يرص  ي
ورأت مشاركة أخرى أن فارق    ]أي سر

ي 
ي جيل آخر، هو يفكر بشكل   المشاكل بينهما،  السن بينها وبي   زوجها ساهم بشكل كبن  ف 

موضحة "أنك ال تفهمي   زوجك عندما يعيش ف 

ي أفكر بها 
ي يفكر بها عن الطريقة النر

 و ]لهذا السبب[ تختلف الطريقة النر
ً
". شعرت إحدى النساء أن كونها  مختلف عنك. إنه أكن  سنا

( جع  ل من الصعب عليها أن تدافع عن نفسها ضد اإليذاء الجسدي الذي تعرض  أصغر بكثن  من زوجها األول )الذي طلقها منذ ذلك الحي  

ة من عمرها ضعيفة الشخصية  له، وتذكر أنه   ي الخامسة عشر
ا وقادرة عىل مواجهة هذا العنف لواجهته. كنت فتاة ف 

ً
"إذا كنت أكن  سن

ها بعشر سنوات،  ين من عمره ... عندما تأخذ فتاة زوج يكن  ي السابعة والعشر
عىل سبيل المثال، سيكون الفرق واضًحا بينهما، ولن    وزوج ف 

ا عىل وفاق
ً
 ".يكونا أبد

 عوامل الضعف الشخصية: عندما تعيش مع عائلة زوجك، فإنك لن تكن لهم الحب 

 

ل عائلة أهل زوجهن    أقاملم يكن الضغط الماىلي هو المصدر الوحيد للتوتر بي   الفتيات وأرس أزواجهن.   ي من  
ي الدراسة ف 

غالبية المشاركات ف 

إحدى   حت  اقنر المثال،  سبيل  عىل  زواجهما.  بعد  الرئيسية  الضغوطات  من  المعيشة كواحد  مكان  مشاركة  ساحقة  بأغلبية  وحددوا 

 من اإلقامة مع أهل زوجها ألنه، كما أوضحت،  المشاركات أن ترص ال
ً
ل منفصل بدال وجن مبكًرا عىل األقل عىل البقاء بمن   ي ينر 

فتيات اللوابر

ل خاص بها، فإنها تزور أهل زوجها كضيفة وستبقر صامتة ]أي لن تتجادل معهم[، ولكن عندما تراهم باستمرار،  " عندما يكون للفتاة من  

ا تحديات عملية للشابات بعد  عالو   ". فإنك لن تكن لهم الحب
ً
ل مع عائلة الزوج قد خلق أيض اعات الشخصية، فإن تقاسم المن   ة عىل الن  

خاء و "  ي أنها ال تستطيع االسنر
ل يعن  ي المن  

" خارج  الترصف بشكل مري    حالزواج. بالنسبة إلحدى المشاركات، فإن وجود أشقاء أزواجها ف 

ي كانت تتقاسمها مع زوج
 .ها الغرفة الفردية النر

ا
ً
، لم أكن ألعرف شيئ ي  عوامل المرونة الشخصية: بدون والد زوج 

 

، إال أن العديد وصفوا عائالت أزواجهن  المشاركات عىل الرغم من أن العالقات مع عائلة الزوج كانت مصدًرا مهًما للتوتر بالنسبة لمعظم  

وتربية   بالحمل  يتعلق  فيما  أزواجهن، ال سيما  نصيحة عائالت  المشاركات  رت 
ّ
قد الزواج.  بعد  والتوجيه  للدعم  بأنها مصدر مهم  ا 

ً
أيض

ء ... إذا لم تكن موجودة، لن أعر األطفال، حنر أن إحداهن قالت إنه   ي
، فلن أعرف أي سر ي معي

ي "إذا لم تكن حمابر
ء عن ابن  ي

".    ف أي سر

  ، ي بعض الحاالت، بصفتهم مدافعي  
اعات الزوجية، وف  ي الن  

ا إىل حاالت عمل فيها عائلة الزوج كوسطاء ف 
ً
أشار العديد من المشاركات أيض

ي كما أوضحت إحدى النساء، "  ي اىل جانن  ، أغضب منه، ويقف والد زوج  ي ناء  ". أشارت مشاركة أخرى، أثعندما نتجادل أمامهم أنا وزوج 
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، ربما، إىل أن والدة زوجها ربما تكون قد  "أبعدته مع حضور والدتهرسد تجربتها مع اإليذاء الجسدي من قبل زوجها، إىل أنها   "، مما يشن 

 .تدخلت نيابة عنها عند مشاهدة العنف

ي معاملة حسنة،  بصلة القرابةعوامل المرونة بي   األشخاص: بما أننا مرتبطون 
، فقد عاملوب 

 .كغريبوليس  
 

ي بعض األحيان كعامل يعزز قدرة المرأة عىل الصمود بعد  
 
ي أحيان أخرى كعامل خطر يزيد  زواج االطفاليبدو أن زواج األقارب يعمل ف

 
، وف

ل أهل زوجها بمكانة زوجة أخ   ي من  
 
ي زواج األقارب وضعها ف

 
ء. قارنت إحدى النساء ف من صعوبة ترك المرأة لزواج غن  سعيد أو حنر مسي

أنهم   ة إىل   عندما زوجها، مشن 
ً
ي ]أوال

ي غريبة، لذلك يسألونن  ابنة عمهم، وزوجة شقيق زوج  ي 
، ربما ألنن  ي

باألمور    "يحبونن  يتعلق األمر 

لية[ وليس هي  . " أدلت مشاركات أخريات بتعليقات مماثلة، مؤكدين أنهم يعاملون بشكل جيد من قبل أهل زوجهم ألنهم مرتبطون  المن  

ك زواج مؤٍذ جسدًيا من ابن عمها أنها أ  ي المقابل، ذكرت مشاركة أخرى كانت قد كافحت لنر
 
ا بالدم. ف

ً
صبحت  ليس فقط بالزواج ولكن أيض

  لقد   عىل دراية بإدمانه عىل الكحول و "العادات السيئة" األخرى أثناء خطوبتها. ومع ذلك، عندما أعربت عن مخاوفها لوالديها، قالت، " 

" ي
ي الزواج "   تالعبوا بعقىلي وأقنعوب 

ي قدًما ف 
". وبالمثل، وصفت مشاركة أخرى تشجيعها عىل  ألنه كان قريًبا ىلي بمواصلة الخطوبة والمىص 

 . "هذا هو ابن عمك وعائلته هم عائلتك"ام الصمت حيال المشاكل مع زوجها وأصهارها ألن النر  

عوامل الضعف البنيوية: من المؤسف أن أرى أطفاىلي يحتاجون إىل أشياء وأنا غن  قادرة  
ها  .عىل توفن 

 

ي عىل عالقة المرأة بزوجها وصحتها العقلية بشكل عام بعد الزواج. كما   ها السلن  اشارت المشاركات بشكل متكرر الصعوبات المالية وتأثن 

ي أشعر بالضيق ويسبب الكثن  من المشاكل ... عندما يكون لديك أطفال، فأنت تريد أن  أوضحت إحدى النساء،  
"إن وضعنا الماىلي يجعلن 

بما يس  ." تزودهم  المال لذلك، مما يؤدي إىل مشاكل أكن  أصيبت مشاركة أخرى كانت تحرص  جلسات استشارية    تحقونه وليس لديك 

ي أحد مواقع التوظيف باالكتئاب بعد تعرض زوجها لحادث جعله غن  قادر عىل العمل وترك األرسة بال دخل. بعد حادثته  
للصحة العقلية ف 

ي الجلوس وحدي، إلطفاء األنوار والجلوس بمفردي ". أراد أطفاىلي   -: "بدأت أشعر بالتعب  قالت
كما     الحليب والحفاضات، لذلك بدأت ف 

ي الرصاع مع األصهار وخاصة فيما يتعلق بإنفاق األرسة. عىل سبيل المثال، شعرت إحدى النساء باإلحباط ألنه  
ساهمت الضغوط المالية ف 

كة. عالوة عىل ذلك، عملت بانتظام مع    ليس لديها مال لتنفقه عىل نفسها ألن زوجها أعط راتبه ل المشنر لوالدته لتغطية نفقات المن  

لهما، لكنها لم تحصل عىل أي من الدخل الذي كسبته. تذكرت أنها طلبت من حماتها المال فقط   ي إعداد الطعام وبيعه من من  
حماتها ف 

وها  اء اآلن ... أال ترى وضعنا؟" لُيخن  ي بعض األحيان  د أصابها هذا الرد باإلحباط ألنه كما أوضحت،  لق "أنه ليس الوقت المناسب للشر
"ف 

ي األشياء" 
ء ما ... ال يمكنك إال أن ترغب ف  ي

اء سر ي رسر
 يرغب الشخص ف 
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 الصلة.  ذات المنظمات يمثلون  الذين الخدمة مزودي مع  (FGD) األوىل المركزة العمل مجموعة لجلسة الحضور قائمة (: 1) الجدول

 
كاء مقدمي الخدمات 

امج وصانعي السياسات  الشر ي الن 
 
كاء ف  الشر

 صحة األرسة   العنايةمعهد  صحة األرسة   العناية معهد 

ي لشؤون األرسة  الخدمات الطبية الملكية 
 المجلس الوطن 

 جمعية المعونة الصحية األردنية )دولية(  الجمعية األردنية لتنظيم وحماية األرسة  

 اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة  الصحي األردنية جمعية العون 

ي   صندوق األمم المتحدة للسكان  جمعية المركز اإلسالمي الخن 

 المجلس األعىل للسكان   عيادة الصحة العقلية  - الهيئة الطبية الدولية 

  األونروا 

 

 

اتيجية نتائج يوضح  1 الشكل ي  المتضمنة النهائية الدراسات ويقدم األدبيات  لمراجعة البحث اسنر
 .االستعراض  هذا   ف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي تم  
من   مراجعتها الدراسات النر

 البحث األوىلي 

 ن=

 

الدراسات المستبعدة بعد العنوان  

 واالستعراض المجرد 

 ن=

الدراسات ذات االستعراض  

 . الكامل للنصوص

 20العدد= 

 

تم استبعاد الدراسات 

 :بسبب

كن   عىل الدوافع أو  
عدم النر

 نتائج  ال

 2= عددها 

 األولية نقص البيانات 

 4= عددها 

 

 الدراسات المشمولة  

 14عددها= 
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